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 أوال: مبكلة الدراسة:

 ة واالجتماعية والثقافية الذيادياخلاص ابحلقوق االقتص لثانية عشر من العهد الدويلاملادة اتشري     

يف لكل فرد احلق " أن:إىل  م،6٦11كانون األول/ ديسمرب   61يف املتحدة اجلمعية العامة لألمم اعتمدته 

"، وتشري ديباجة دستور منظمة الصحة الصحة البدنية والنفسية ميكن بىوغه من يمستو  عى لتمتع أبا

حلقوق األساسية لكل إنسان دون اأحد  بىوغه هو حة ميكنمن الص يمستو  عى لتمتع أبا" أن:إىل  العاملية

  (6) .االجتماعية"أو  االقتصاديةاحلالة أو  العقيدة السياسيةأو  الدينأو  متييز بسبب العنصر

 السنويالعدد يرتفع أن  قعالعامل ويتو  يفوفاة قائمة األسباب الرئيسية لى وحيتل التدخني املرتبة الثانية يف    

منظمة حيث تؤكد اتفاقية  (0) اءات عاجىة.إجر  م إذا مل يتم اختاذ0202مثانية ماليني حبىول  إىل لىوفيات

ات عواقب شكىة عاملية ذوابء التبغ يعد م يتفشعى  أن  الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

تجابة دولية اسيف ممكن ومشاركة مجيع البىدان  قيام أوسع تعاون دويل يتدعالعامة تسالصحة عى   وخيمة

بشأن العواقب الصحية واالجتماعية  ذلك قىق اجملتمع الدويلحيث يعكس ، مة وشامىةئفعالة ومال

زايدة  ءإزا مماثالقىقا والتعرض لدخانه. ويعكس التبغ  يلتعاطمرة البيئية العاملية النطاق املدواالقتصادية و 

عى   يىقيه ذلك يوإزاء العبء الذالدول النامية ما مجيع أحناء العامل وال سي ر يفاستهالك وإنتاج السجائ

أكدت بشكل ال لبس العىمية قد القرائن أبن  وإذ تعرتف االتفاقيةاألسر والفقراء والنظم الصحية الوطنية. 

ختضع  السجائرأبن  واملرض والعجز. وإذ تعرتف الوفاة يفالتبغ والتعرض لدخانه يتسببان  يتعاطأبن  فيه

 يحتتو  يتكبات الوأبن الكثري من املر الة من االعتماد واإلبقاء عىيها، هبدف إجياد ح تعقيداألكثر األساليب 

اجلهود لىحد ضرورة بذل عى   ؤكدصر سامة ومسرطنة، فإهنا تعنا ينبعث منها هعىيها، وكذلك الدخان امل

 (0) من تىك الظاهرة.
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دول العامل بصفة عامة،  يمستو  عى  مشكالت العصر احلايلإحدى  هذا وتعد مشكىة التدخني      

اجملتمع كما أهنا  يففئة أو  اأهنا ختص قطاعأو  مشكىة جمتمع بعينه يبىد دون آخر وال هعى   وليست حكرا

ددة توصف أبهنا حمأن  مة ال ميكنمشكىة عاأننا أمام فرتة دون غريها بل أو  حمدد مينال ترتبط بوقت ز 

فيهية، حيث ميارس من من املخدرات الرت ا ن األشكال األكثر شيوعما كما يعد التدخني واحد  (٤) املعامل.

يف حمدودة  خرىعترب املخدرات األغالبية اجملتمعات البشرية، حيث تيف مىيار شخص قبل أكثر من 

 (5). تكون غري متاحة جتارايا ما غالبا ألهن تخدام مقارنة ابلتبغاالس

ويعترب استخدام سة ماليني شخص.  حبوايل ماء آفة التدخنيمن جر  د املتوفني يف العامل سنوايويقدر عد    

تحدة الوالايت امل يف مبكرة سنواياة حالة وف ٤52222يقرب من وفاة ا عن م ييسالتبغ هو املسئول الرئ

 تجاوز ضحااي. يف حني مل تتمعصحة كل فرد من أفراد اجملعى   السىبية التأثرياتإىل  األمريكية ابإلضافة

ظهوره عام منذ  اإليدز شخص، وأن ضحاايألف  012ا انجازاكي وهريوشيمعى   ألقيتية اليت القنبىة الذر 

حيث ورد يف سجل منظمة الصحة العاملية. ا م قد بىغت ربع مىيون شخص كم6٦٦0عام وحىت م 6٦٩6

 الضروريةا ابلعمىيات العقىية العىيا ابلغا تدخني السجائر يىحق ضرر أن  ت البحوث والدراسات عنكشف

ت عنه البحوث  كشف  ياخل( وهو ضرر مياثل الضرر الذ...  كر)االنتباه واإلدراك والتذ  الفرد اليومية مثل حلياة

 (1)زمن لىحشيش. امل يكنتيجة لىتعاط

وقد ا مىيون جنيه يومي 5.6التبغ عى   "فاملصريون ينفقون مىيار سيجارة سنواي ٩2وتستهىك مصر      

من ا ، غالبهمىيار سيجارة سنواي 022الدول العربية فتستورد قرابة ا أمتضاعف خالل السنوات األخرية، 

ويؤكد  (٧). التعىيم والصحةعى   تنفقها أكثر مم التدخنيعى   كية، وتنفق الدول العربيةشركات التبغ األمري 

د مجيع املوار إىل  يف أمس احلاجة ييف وقت ه مصر"ا النامية "ومنه التدخني يف الدول خطورةعى   ذلك
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 املالية واملادية والبشرية لدعم جهود التنمية يف اجملتمع.

كوانت الكثري من املرف عيكوتني حيث يف ذلك النا املركبات مبمن آالف ويتكون دخان التبغ من       

عى   والنظام الرئوي. وقد أكدت نتائج الدراساتالدماغ، القىب واألوعية الدموية، عى   تؤثر السمية اليت

تهاابت وعمىيات تصىب األكسدة وااللباب وذلك من خالل عمىيات الش يسىبية لىتدخني لداآلاثر ال

لعصبية الكامنة يف مرض احتفيز العمىيات عى   ألطفال وتعملا يالنمو العصيب لدعى   تؤثرا الشرايني، كم

 (٩) لألمهات احلوامل وكبار السن. اجلهاز العصيبعى   لىمسنني، وتؤثرالزهامير 

 القومي يتو املسعى   مواجهتهعى   اخلطر الداهم وحرصتا هذإىل  امبكر  دمةالدول املتقد انتبهت ولق     

كاألسر واملؤسسات التعىيمية ووسائل اإلعالم   خمتىفةأجهزة ومؤسسات ا خبطط واسعة سامهت فيه

فس القدر من مل حيظ بنأنه  ن االالشأا املتقدمة هبذالدول  االهتمام يفا الرغم من هذوعى  ، ختىفةامل

 (٦) .( سنواي%0.6بنسبة )ا تزيد فيه خنني اليتتضح ذلك من أعداد املدالدول النامية وي االهتمام يف

 اإلحساس مرحىة املراهقة حيث يعترب التدخني يف ونأيبد املدخننيكثري من أن   ومن اجلدير ابلذكر     

والتعزيز السىيب تصبح الدوافع الرئيسية  نسحابأعراض اال جتنبا اإلجيايب بينملىتعزيز ا ابملتعة مصدر 

 (62) تابعة.لىم

 (،GYTSم )022٦املدارس عام  مسح استخدام التبغ بني التالميذ يفصر إبجراء وقد قامت م     

تضمن معرفة  يوالذ ا،عام 65: 60أعمارهم بني طالب ترتاوح  0٤٧0عى   االستبيان حيث مت تطبيق

املوقف من التدخني، توافر السجائر، سة حمددات لتعاطي التبغ: معى   فانتشار التدخني والتعر  يمد

وأكدت الدراسة عن التدخني، واملناهج الدراسية.  التدخني السىيب، وسائل اإلعالم واإلعالن، التوقف

ا دخنني، وفيمطالب عينة الدراسة م( من ال%6٧.٩انتشار تدخني السجائر بني الطالب حيث كان )
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الذين أن  دونقات يعت( من الطالب%٧.5من التالميذ و)( %60.5)أن  دخني اتضحيتعىق ابملوقف من الت

سجائر الا التالميذ أشرتو من  (%05.٤) يتعىق بتوافر السجائر فإنا فيما بية. أمأكثر جاذدخنون يبدون ي

م. لوهم عن أعمارهئعني مل يسأالباأن  االسجائر أكدو ا أشرتو الذين  التالميذ( من %٩٩.٧) من متجر وأن

دخنني ويتعرضون ما ( من عينة الدراسة يعيشون يف منازل هب%٤٧.1كد )يتعىق ابلتدخني السىيب أا وفيم

( أنه جيب %٩5.5د )قخارج منازهلم، ويعت( يتعرضون لدخان السجائر %50.0لدخان سجائرهم، وأن )

يضرهم  خريناآلالسجائر من م لدخان تعرضهأن  (%٧٧.٦د )قمنع التدخني يف األماكن العامة، ويعت

كل أو   معظمأن  ا( أكدو %٧0دخن، وأن )ما كالمهأو   والديهمأحد أن  (%٤٧أكد )ا بشدة، كم

ني احلالي املدخنني( من %1٧.٤د أكد )قيتعىق ابلتوقف عن التدخني فا فيما خنني. أمأصدقاءهم من املد

التدخني خالل العام  التوقف عنا ( حاولو %٦2.٧) ، وأنالتالميذ يرغبون يف التوقف عن التدخنيمن 

واإلعالن عن الم عيتعىق ابإلا . وفيمالتدخنيلىتوقف عن ا مساعدة أبدا ( مل يتىقو %٩٦.٧)املاضي، وان 

( أهنم %11.٤أكد )ا لرسائل إعالمية ملكافحة التدخني، بينما ( أهنم شاهدو %٧٩.٩)السجائر فقد أكد 

ا أهنم شاهدو  (%55.٤)أكد ا ، كميضلىسجائر خالل الشهر املايج لوحات إعالنية لىرتو ا شاهدو 

( إعالانت لىسجائر مع شعارات %66.٤شاهد )ا اجملالت، كمأو   الصحفىسجائر يفإعالانت ترويج ل

الدعاية لبعض  سجائر جمانية من مندويبعىيهم ( أنه قد عرضت %62.0لبعض العالمات التجارية، وأكد )

موضوعات حول  ياملاض العاما ( قد درسو %16.٤ن )يتعىق ابملناهج الدراسية فإا شركات السجائر. وفيم

سنهم يف  اضية األسباب اليت جتعل التالميذالسنة املا ( أهنم قد انقشو %5٤.6أكد )ا خماطر التدخني، بينم

  (66) يدخنون.

احلكومية يف من املؤسسات  عدم االهتمام الكايفتدخني بني الشباب و خطورة العى   يؤكدا ولعل هذ     
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م اجلمعيات األهىية بدور فعال يف تقو أن  فمن املمكنا لتعديل االجتاهات حنو التدخني، ولذا دورهالقيام ب

 يف برامج مكافحة التدخني.ا تعديل اجتاهات الشباب حنو التدخني من خالل مشاركته

رد البشرية املوااهم الشباب ابعتباره من عى   يتوقفا وازدهارها وتقدمهمنو اجملتمعات أبن  وميكن القول     

الثروة احلقيقية  يهجمتمع من اجملتمعات  يابلنسبة أل، واملوارد البشرية فاعىيةطاقة و ا لىمجتمع وأكثره

 (60) مية.لىتن

العىوم االجتماعية  يفم االجتاهات املعاصرة معظبني هناك شبه اتفاق أن  ألمهية فئة الشباب جندا ونظر      

 اجملتمع. يف ياألساسودورهم لشباب واجتاهاهتم ومشكالهتم وقيمهم أوضاع ا سانية حول ضرورة دراسةنواال

(60)  

ا جمتمع بفضل م يأ يف اإلنتاجقوة  يف يالبشرية العامىة والثقل الرئيس يالقو روة حيث ميثل الشباب ذ      

ا كم  ،واحدأن  يفواجتماعية وهو العنصر املنتج واملستهىك به من خصائص جسمية وعقىية ونفسية يتميز 

سواء كان ذلك من انحية الكم ومن انحية  ياقتصادأو  ياجتماعختطيط  يأ يفأنه يعترب العامل الفعال 

 (6٤) الكيف.

ا الشباب ويعجزون عن مواجهتها مامهيقف أ ملواقف واحلاالت اليتمشكالت الشباب: "ا وتعين       

طالبني  تخصص الطيباملأو  سالنف ياالخصائأو  ياالجتماع ياالخصائإىل  ونأمبفردهم، ولذلك يىج

 املدرسة يفإنتاجهم سواء عى   ويتهم وأثروحي فاعىيتهمقىل من ا ضيق وقىق، مم يفا أصبحو أن  ة بعداملساعد

 (65) اجملتمع". عاجزين عن أداء أدوارهم االجتماعية يفا العمل، وأصبحو أو  البيتأو 

 كافة جوانب حياهتمعى    ة الشباب وتؤثرفئ تعرتض املشكالت اليتإحدى  التدخنيشكىة موتعترب  اهذ    

يتطىب التدخل لتعديل اجتاهاهتم حول هذه  يواالقتصادية" وهو األمر الذ"اجلسمية، النفسية، االجتماعية، 
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 يف ختىفةاملا اخلدمة االجتماعية كمهنة إنسانية تساهم بطرائقهتظهر مهنة أن  ن األمهيةفما ة، لذاملشكى

عى   رتتبت لىحد من املخاطر اليت التدخل املهينشكالت من خالل مع هذه امل التجاوبضرورة التعامل و 

أن  ميكن طرق اخلدمة االجتماعية اليتإحدى  اخاصة ابعتباره ماعة أمهيةتكتسب خدمة اجلا التدخني. وهلذ

 "إحداث تغريات اجتماعيةإىل  سيةهتدف بصفة أساا شكىة، حيث أهنعالج تىك امل دور فعال يفا يكون هل

من خالل قة، ئمستوايت اجتماعية الإىل  وصولمن قدرات لى األنسان يلدا م يمرغوبة، واستثمار أقص

 ".اإلجيابيةتعديل االجتاهات السىبية وتدعيم االجتاهات 

ه خربة اللخينتظم  يسالنفالتأهب العصيب أو  االستعداد منجتاه ابنه: حاله لبورت" االرف "أويع     

حىت  املوضوعات واملواقفاستجابة الفرد وجتميع عى   ديناميأو  يتوجيه ثريأتات وتكون ذالشخص 

 (61) هذه االستجابة.ستفيد ت

عدد من النماذج املالئمة ا مستخدماعة مع األعضاء لتعديل اجتاهاهتم اجلم يأخصائحيث يتدخل     

املهام عى   الرتكيزج لتحقيقه، ويعترب منوذ  يتسع يواهلدف الذا هيعمل مع اليتاجلماعة  لطبيعة أعضاء

عرض مت ال ممارسة اخلدمة االجتماعية ظهر يف بداية السبعينيات من القرن العشرين، حيث شكل من أشك

 (6٧) م.٦٧06 Epstein Lauraابستني" ا ور و"ل Ried Williamريد" ج يف كتاب "وليام النموذ ا هذ

عى   مإمكانيات األفراد ومساعدهتواستخدام  يقصرية املدة املساعدعى   النموذجا ويعتمد هذ     

بؤرة األفراد هم يعترب ا مواجهة مشكالهتم، لذإىل  تؤدياملهام اليت  جمموعة منيذ تنفاستثمار قدراهتم يف 

املهام اليت مت االتفاق  عى  إجناز األخصائي االجتماعي مبساعدهتمهتمام يف عمىية املساعدة، ويقوم اال

هم إجناز اجتياز العقبات اليت قد تواجههم أثناء عى   يقوم مبساعدهتما ة، كميريات املطىوبلتحقيق التغا عىيه

 يتنادا يتفق مع ما واجلهد، وهذ ختتصر الوقتاليت  نماذجابنه من ال نموذجالا ذه ويتميز (6٩) املهام. لتىك
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بصفة خاصة الوقت واجلهد و يف اد مسة العصر من ضرورة االقتصمع ا به اجتاهات املمارسة احلديثة، واتساق

النظرية عى   معني ولكن يقوم تكنيكعى   نموذجالا يعتمد هن فئة الشباب، حيث المع عند التعامل 

 املهامعى   الرتكيز منوذج يويسع .ختىفةاملاسبة لىمشكالت يتيح اختيار احلىول املنا تقائية يف التدخل، مماالن

 (6٦)حتقيق هدفني أساسيني مها: إىل 

 هي حمور تركيزهم.اليت حل مشكالهتم عى   ءمساعدة األعضا -    

ة قدراهتم املستقبىية لىتعامل مع الصعوابت اليت رة ترتبط بتنميطو تاألعضاء خربات جديدة ومإعطاء  -    

 حتقيق رغباهتم. أمام التواجههم وتقف حائ

عى   االعتماد نميكاليت  نماذجالأحد  بوصفهاملهام يف خدمة اجلماعة عى   الرتكيز منوذجستخدم وي     

أدائهم ألدوارهم وعى  حياهتم عى   تؤثريعانون من مشكالت الذين  اءاألعضمساعدة النظرية يف معطياته 

أهنم بؤرة عى   مهامهم، فضال جنازاستثمار قدراهتم إلعى   استخدام إمكانياهتم ومساعدهتمخالل  من

 (02) املساعدة.عمىية يف االهتمام 

وع استخدام لدراسات والبحوث اليت تناولت موضتوجد العديد من ا ين التطبيقياجلانب امليداوعى       

غري مباشرة، أو  موضوع تعديل اجتاهات الشباب حنو التدخني بصورة مباشرةملهام و اعى   الرتكيز منوذج

 :إيلالدراسات تىك وميكن تقسيم 

 :يلي ممم اهلتدخني، ومناطة مبوضوع االدراسم  املرت  

من خالل  ياختبار فعالية االجتاه السىوكإىل  هدفت م واليت6٦٦0بد الونيس" سوسن عدراسة "      

أو  يقىع عن التدخني يك دخنامل مع التىميذ امللىتع اإلجيايب، والتدعيم ياء التدرجينطفاال يممارسة تكنيك

فردية احلالة الب استخدمت منهج جتري تجريبية اليتالدراسات الإىل  هذه الدراسة ييقىل من معدالته. وتنتم
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عام، وقد  65: 60اوح أعمارهم بني عينة من تالميذ ترت عى   طبقت ابستخدام تصميم اإليقاف، وقد

رات ل يبني عدد مسىوكية املرتبطة بتدخني السجائر، جدو مقياس املثريات العى   اعتمدت تىك الدراسة

وجود ة عن الدراس تىكسفرت أ دوق .ناملدخجسم التىميذ  لنسبة النيكوتني يف قياس طيب، يالتدخني اليوم

عالج  يف ياه السىوكاالجت فاعىيةكد يؤ  مما لصاحل القياس البعدي يوالبعد يالقبىالقياسني بني هرية فروق جو 

  (06) .اإلجيايبعيم والتد يدرجيالتطفاء نالتكنيكي اخالل استخدام من هذه املشكىة 

 بني العالقةعى   التعرفإىل  هدفت اليت .Dewalt. Mark W م6٦٦0مارك" ديولت ودراسة "     

د مت وق، ات األخرىول واملخدر ية واحلد من استخدام التبغ والكحاالجتماعطة األنشيف ة الشباب مشارك

مدرسة. وقد مشل  6205يف  طالب 0٤5٦٦مستوى قومي لعدد عى   تطبيق استطالعات لعينة ممثىة

صادية، تاالجتماعية واالقاحلالة ضمن: تت التبغ واليت يطتعاعى   تؤثر جمموعة من العناصر اليتىيل التح

األمور. وقد تبني ء ون، متابعة أوليامشاهدة التىفزياملؤسسات االجتماعية، عدد ساعات  يف مشاركة الشباب

"، مجعية افةؤسسات االجتماعية مثل "مجاعات الكشملاشاركني يف املأن  إىلىيالت التحك تىمن نتائج 

 يف املشاركنيمن غري   الستخدام السجائرميالقل أا كانو  ،"4H Clubs"ندية ، النوادي، أالشبان املسيحية

 (00) .تىك املؤسسات

م من أهني األصدقاء املدخنأن  انتائجهت أكد ليتا Dananlyne م6٦٦0ودراسة "داانلني"       

إىل  ملراهقاب ييؤداألسرية ة واملعاضد وان اخنفاض الدعم األسريتدخني، الإىل  املراهقتدفع  باب اليتاألس

ا ب دور يىعا األب واألخوة األكرب سن تدخنيأن  إىل ابإلضافة ،خنييدفع به إىل التد ياالكتئاب األمر الذ

 (00) دخني.ملراهق حنو التالتنبؤ ابجتاه اعى   يساعدو  املراهقتدخني  اية األمهية يفغ يف

وجود عالقة ارتباطيه بني الضغوط إىل  اائجهنتخىصت  اليت Kathrynم 6٦٦٤ كاثرين"ودراسة "     
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 (0٤) لىتدخني من العوامل الدافعة لىتدخني. ياالجتماعالدعم عى  أن  عالوة السجائر،اليومية وتدخني 

التعرف دور اخلدمة االجتماعية إىل  هدفت اليت Velentich Maryم 6٦٦٤ يدراسة "فالينتش مار      

تىعب أن  اخلدمة االجتماعية ميكنإىل أن  اوتوصىت نتائجهتمع احلر، اجمل وك عدم التدخني يفتنمية سى يف

 (05) دخن.تنمية جمتمع غري م دور فعال يف

عى   التعرف هدفت إىل اليت Obyrne K. Haddock et al. م0220 وزمالؤه"ودراسة "اوبرن      

 استخدمت تىك الدراسة الوصفيةني، وقد الوالدية وسىوك التدخني لدى املراهقعامىة العالقة بني أسىوب امل

النسخة املوجزة ملقياس تكوين األسرة"  يف"خاص أبسىوب اآلابء استبيان خاص ابلتدخني واستبيان 

Family of Origin Scaleعام.  65.6طالب بىغ متوسط أعمارهم  ٩61ا قوامهعينة عى   ، وطبقت

لبدء ا لىتدخني وكذلىعودة ا وهاما خطر  ستقالم مالعاعامىة الوالدية ميثل أسىوب املأن  اوقد أظهرت نتائجه

  (01) وتدخني املراهقني.عامىة الوالدية قة بني أسىوب اململ تظهر قوة العالا أهن التدخني، إال

بني لتدخني السجائر  يمن الدوافع تؤد خىصت جملموعة م اليت0220ودراسة "زينب حممد سامل"     

بني  ة، تفكك العالقةالرجولعى   التدخني دليلأبن  اد اخلاطئ: أصدقاء السوء، االعتقالطالب متثىت يف

م منع بيع السجائر لألطفال، عدم وجود قوانني مشددة تطبق ملنع التدخني، التدليل الزائد عداألب واألم، 

عى   تشجع مصروف الطالب عن حاجته، عرض التىفزيون لبعض األفالم اليتدة وعدم احملاسبة، زاي

 (0٧) الشعور ابلسعادة عند التدخني أمام اجلنس اآلخر.السجائر، عى   صولدخني، سهولة احلالت

التدخني ضار أن  املراهقات يدركنأن  اأوضحت نتائجه م اليت022٤ د"ودراسة "حنان حسن أمح    

حنو  سىيبميل ا لديهبة األكرب منهن حنو التدخني، والنساه االجت ابلصحة وأن آاثره سيئة ويرفضون فكراي

عى   خنةدسىوك الفتاة املإىل  زالت تنظرا م يات ارتباطهن ابلقيم اجملتمعية اليتالفتيات، وأكدت الفت تدخني
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  (0٩) سىوك غري مقبول.أنه 

مساعدة يف لعب الدور ح أسىوب جنا  ياختبار مدإىل  هدفت م اليت0221 فايد"عى   ودراسة "فريد     

ا نتائجهض معدالته، حيث أكدت خفأو  لتدخنيعن ا يالتخىيف  يالتجار  ينالف يطالب التعىيم الثانو 

يف  يالتجار  ينالف يانو يم الثوب لعب الدور يف مساعدة طالب التعىفعالية استخدام أسىعى   الدراسة

  (0٦) ض معدالته.خفأو  التدخنيعن  يالتخى

كنيكات استخدام ت فاعىيةمن  التحققإىل  هدفت م اليت0221درويش"  يالبيوم أماين"ودراسة      

ه. معدالتاإلقالل من أو  إلقالع عن التدخنياعى   ملساعدهتم املدخننياملناقشة اجلماعية لتعديل سىوك 

 ضمنيمن املدخنني املن مدخن 60عى   اوتعترب تىك الدراسة من الدراسات التجريبية، حيث مت تطبيقه

حنو  أدوات: مقياس االجتاهعى   أم املصريني العام، وقد اعتمدت الدراسة  التدخني مبستشفلوحدة 

استخدام تكنيكات املناقشة  فاعىيةالتحقق من إىل  اوقد توصىت نتائجهالتدخني، التقارير الدورية، 

 (02) ني.التدخ اإلقالع عنعى   ملساعدهتم املدخننيلتعديل سىوك  اجلماعية

 اأكدت نتائجه اليت Chalela & Others Patricia م022٧وآخرون"  ابتريكاودراسة "كاليال     

 مكافحة التدخني وخباصةإىل  روق الفردية بعني االعتبار عند وضع السياسات الراميةالفأخذ ضرورة عى  

حنو التدخني،  السىيبري يف االجتاه األقران، اسرتاتيجيات تدعيم التغيعوامل: طبيعة إدمان النيكوتني، أتثري 

بيع ملنع  ية لىتدخني، تدابري لتنفيذ اإلجراءات القضائيةالشباب ملقاومة الضغوط االجتماعية والبيئمهارات 

 (06) السجائر لىقاصرين.

إىل  هدفت اليت Smith. Dennis W. & Othersم 022٩ودراسة "دينيس مسيث وآخرون"      

 األساس يف يل هتكون تىك العوامحىت  الشباب؟ وذلك دخنيا مؤداه: ملاذ يتساؤل رئيسعى   اإلجابة
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: هناك مثانية عوامل رئيسية تتمثل يف التايلأن  التدخني، وقد أسفرت نتائج الدراسة عنع عن برامج اإلقال

وط اعدة، التعود، ضغعية، الشعور ابملتعة، العوامل املسالنفسية، العوامل االجتما فزة، العوامل)العوامل احمل

سجىني يف برانمج وقف لقاصرين املمجيع املراهقني اعى   امت تطبيقهاالستقالل(. وقد عى   والقدرةاألقران، 

لوقف تدخني  يالسىوك استخدام املدخل املعريف عى  فاعىية كيدومت التأمراهق،  056التبغ وعددهم 

 (00) .ات: "النوع واجلنس واألصل والسن"تغري املراهقني مع مراعاة م

 التعرفإىل  هدفت اليت Arora. Monika & Othersم 022٩وآخرون" ا مونيكا ودراسة "أرور       

خني، حنو التد يواالجتماع يوميىهم النفس ختىفةتعرض التالميذ لىتسويق التبغ بصورة املبني العالقة عى  

تعزيز إىل  لىتبغ واحلاجةألساليب الدعاية واإلعالن  خطورة تعرض التالميذعى   وقد أكدت نتائج الدراسة

 (00) عرضات.مثل هذه التثري لىحد من أت السياسات والربامج القائمة

مناقشة العالقة إىل  هدفتاليت  Ozerkmen; Kasapoglu "م022٩ني اسة "كاسبجىو اوزركمودر     

التدخني لديهم، وقد حتددت لىشباب وإمكانية التنبؤ بسىوك تغريات النفسية واالجتماعية ن املعدد مبني 

االجتماعية واالقتصادية  ةاحلال، )العمر، اجلنس خلصائص االجتماعية والدميوجرافيةتغريات يف: اتىك امل

ملدرسية، والتوقعات ي، البيئة االدراسالدراسية )نوع الدراسة، التحصيل  التعىيمي(، احلالة يلألسرة، املستو 

الصحية، األنشطة البدنية، لىحد من خماطر التدخني )التغذية  حية املعززةوالسىوكيات الص املستقبىية(؛

حيث مت عن احلياة(. ا ني يف األسرة، الرضوتعاطي الكحول، وأمناط التدخ التدخنيعى   املخاطر املرتتبة

كور ( من الذ %٤6.6)هم من 02: 6٦شاب وفتاة ممن ترتاوح أعمارهم بني  062عى   االستبيانتطبيق 

ية عند وضع الجتماعاضرورة مراعاة تىك املتغريات النفسية و عى   (. وأكدت توصيات الدراسة56.٦و)

  (0٤) مبخاطر التدخني لىشباب. برامج التوعية
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مقارنة إىل  هدفت اليت Bowles. Hannah & Others م022٦هاانه وآخرون"  ودراسة "بوليس     

وقف أو  ىيات ومراكز الشباب" خلفضشاركني يف بعض "املدارس والكلتوعية الشباب املبرانمج  فاعىية

عام.  00 -60بني وعة شباب ترتاوح أعمارهم جممعى   أسابيع 1يذ الربانمج ملدة التدخني. وقد مت تنف

 قياس التغريات يف األبعاد شاب وفتاة، وقد مت 010 ايلجمموعة إبمج 00إىل  شاركنياملحيث مت تقسيم 

تدخني، املواقف جتاه السجائر، املعارف حول العى   ياإلنفاق األسبوع تدخني: )مقداراملرتبطة ابل

التقارير الدورية  يحمتو وبتحىيل اخلفض(. أو  وأسىوب اإلهناءخني، ض التدخفأو  إلهناء ، الدافعالتدخني

عن التدخني وان جتاه اإلقالع شاركني يف الربانمج املموقف اجيايب يف  حدوث تغيريإىل  تائجأشارت الن

روق بني "املدارس الفإىل أن  وأشارتإهناء التدخني، عى   اأكثر تصميما من احلضور كانو ( %٧٦) حوايل

االجتماع؛ مالئمة وصول ملقر االجتماع، مالئمة مكان : )سهولة الت ومراكز الشباب" ترجع إيلوالكىيا

 (05) ة املساندة لتدعيم حماولة إهناء التدخني؛ ومجع البياانت والتقييم(.الدورات؛ البيئ يحمتو 

عى   التعرفإىل  هدفت اليت Whipple. Kerry & Othersم 0262 ي"ويبل كري ودراسة       

أظهرت  ، واليتختىفةاملآاثره واحلد من  يالتدخني داخل احلرم اجلامعمنع يذ سياسات قة بني تنفعالال

 احلد من يريات اجيابية يفقد أدت حلدوث تغ ياجلامعاحلرم  التدخني يفمنع يذ سياسات تنفأن  انتائجه

  (01) واء.سحد عى   نيدخنني وغري املانتشار التدخني ابجلامعة بني املدخن

إىل  هدفت اليت Torabi. Mohammad R & others. م0262حممد وآخرون"  ودراسة "تورايب     

هناك عالقة بني أن  اهأكدت نتائج ، واليتخرىواملخدرات األ الكحول يحتديد العالقة بني التدخني وتعاط

ل الدميوجرافية وامراعاة أتثري العممع  خرىاستخدام السجائر وبني تعاطي الكحول واملخدرات األ التزايد يف

نوع التعىيم، التزام املدارس بتنفيذ ذلك:  يفا بني طالب املدارس مب يانتشار التعاطعى   وااليكولوجية
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  (0٧) ني.التدخسياسات منع 

إىل  هدفت يتال Geier. Christine S. & Bogner. Franz .م0262"جيري وبوجنر"  ودراسة     

صول"  جمموعات عمل ببيئات دراسية "داخل وخارج الفالطالب يفاملتمركز حول املقارنة بني التدخل 

اجملموعة أن  جمموعة اختبارات معرفية أظهرت. وقد مت تقييم النتائج ابستخدام التدخني خماطرعى   لىتعرف

 (0٩) خماطر التدخني.الفهم حول من  كربأا قدر  صول الدراسية قد أظهرتالتجريبية خارج الف

 :يلي ممم اهمنو على املاهمم، زمستخدام منوذج الرتكيطة باتراسم  املالدر 

ممارسة بني ا إجيابية دالة إحصائيعالقة هناك إىل أن  توصىت م اليت6٦٦0" يعىدراسة "حياة رضوان       

املشكالت االجتماعية ملرضي سرطان املثانة، حيث حقق املهام والتخفيف من حدة عى   الرتكيز منوذج

يف  نموذجيثبت فعالية الا وهذالذات  تقديرعى   ، والعمليافق االجتماعي واألسر فعالية يف التو  نموذجال

 (0٦) ة.التخفيف من حدة املشكالت االجتماعية ملرضي املثان

 الرتكيز منوذجإجيابية بني ممارسة  وجود عالقةعى   أكدت اليتم 6٦٦5سيد فهمي" ودراسة "حممد      

حنو  اهفعالية يف تدعيم االجت نموذجة، حيث حقق الالبيئمع  هن لىتوافقعنفرج تيات املاملهام وهتيئة الفعى  

تكوين عالقات اجتماعية عى   جانب القدرةإىل  االجتماعية،ل املسئولية حتمعى   ز القدرةاألمانة، وتعزي

 (٤2) م الذات.تدعيم االجتاه حنو الصدق وتدعيا وأخري 

حصائية بني برانمج اللة إذات د إجيابيةالقة عوجود ى  ع أكدت اليتم 0226ورهان منري" ودراسة "ن      

هارات االجتماعية املهام وتنمية املعى   الرتكيز منوذجي اجلماعة ابستخدام ألخصائالتدخل املهين 

عى   الذات، ومهارة السيطرةعى   لعالقات، ومهارة االعتمادامهارة تكوين ا مكفوفني، واليت منهلى

 (٤6) واقف اجلماعية.مع املاملشاعر، ومهارة التعامل 
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داللة إحصائية بني ذات  يةإجيابعالقة وجود عى   م اليت أكدت0225التمامي" عى   ودراسة "عىي       

مشكالت حدة من  ام والتخفيفاملهعى   منوذج الرتكيزألخصائي خدمة اجلماعة ابستخدام املهين التدخل 

زايدة اإلحساس ابملسئولية االجتماعية، يف  نموذجفعالية ال تالواحد، حيث حتققصل فتيات مدارس الف

يف تيات الشاذة"، وزايدة مشاركة هؤالء الففاظ واأللالسىبية "مثل األاننية بعض السىوكيات من  والتخفيف

 (٤0) املتعددة داخل املدرسة.شطة نألاممارسة 

إىل  هدفت ليتا ،Patten. Christi A. & Others م"022٦وآخرون ا ودراسة "ابتني كريست     

الشباب، وقد  ياملهام لدعى   برانمج لىتوقف عن التدخني ابستخدام مجاعات الرتكيز عى  فاعىية التعرف

 ث وقد مت تقسيمهماإلانمن  (%16منهم ) 6٤.1شخص متوسط أعمارهم ( ٤٦)عى   مت تطبيق الربانمج

الربانمج ومنها:  يفا بت فعاليتهث اليت اساليب التدخل املهين( جمموعة. وقد مت استخدام بعض 60)إىل 

التوعية ابآلاثر الصحية الضارة لىتدخني، حتسني قىعني عن التدخني، صص الشخصية لىم)أسىوب سرد الق

نموذج مت استخدام الشباب كا كمحتقيق أهدافه   يفالربانمج  فاعىيةالشباب(. وقد ثبت  يلدالذات  صورة

واملتخصصني واألدوية  ، وقد مت استخدام أولياء األمور خنيبه لىتوقف عن التد يلىعائىة واألصدقاء حيتذ

 (٤0) .كعوامل داعمة لنجاح الربانمج

داللة إحصائية ذات  إجيابية عالقةوجود عى   أكدتاليت  م0262عام " يعى يتوفيق نصح"ودراسة       

كالت االجتماعية شمن حدة بعض امل يفخدمة اجلماعة والتخفيف املهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام بني 

االجتماعية،  العالقاتشكالت )سوء محدة من  يففالتخيف  نموذجلىشباب حيث حتققت فعالية ال

استخدامهم عى   بني الشباب املرتتبة انتشار العنف الىفظي، الالمباالة بتحمل املسئولية االجتماعية(

  (٤٤) ت.لىفضائيات واالنرتن
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له و تناعند احث أفادت الب اسات السابقة فقدالدر فان ، فراغمن  أبدي ال يكمم ترا لعىاأن  ثوحي    

 :يىيا ماسة الراهنة، فيلىدر 

 غالبية هذه أن  "مشكىة التدخني"عى   ركزت استعراض الدراسات والبحوث العىمية اليتمن  يتضح

 م6٦٦0)ديولت مارك التدخني: إىل  تدفع والعوامل اليتاألسباب عى   التعرفإىل  الدراسات قد سعت

Dewalt. Mark W.،  م6٦٦0داانلني Dananlyne، م6٦٦٤ كاثرين Kathryn،  اوبرن وزمالؤه

 م022٧وآخرون ا ابتريك كاليال،  م0220زينب حممد سامل  ،.Obyrne K. Haddock et al م0220

Chalela. Patricia & Othersم022٩ خرونوآا مونيكا رور ، أ Arora. Monika & Others  ،

 .Torabi. م0262حممد وآخرون  تورايب ،Ozerkmen; Kasapogluم 022٩كاسبجىو اوزركمني 

Mohammad R. & Others.) من  لىحد مج لىتدخل املهينتقدمي "براإىل  البعض األخر يسعا بينم

حنان  ،Velentich Mary م6٦٦٤ ي، فالينتش مار م6٦٦0التدخني": )سوسن عبد الونيس خماطر 

 م022٩دينيس مسيث وآخرون ، م0221 يالبيوم ماينأ، م0221فايد عى   فريد، م022٤حسن أمحد 

Dennis W. Smith. & Others ، م022٦بوليس هاانه وآخرون .Bowles Hannah & 

Others ،  0262 يكري ويبل Whipple. Kerry & Others ،م0262ري كرستني وبوجنر فرنز جي 

Geier. Christine S. & (Bogner. Franz. . دراسات والبحوث العىميةويتضح من استعراض ال 

يف حتقيق  نموذجفعالية استخدام العى   ابينها اتفقت فيما أهناملهام" عى   الرتكيز منوذج"عى   ركزتاليت 

سرطان املثانة  ية مرضالدراسة حيث كانت فئت يف الفئة املستهدفة من اختىفا أهن إال اهداف التدخل املهين

 املكفوفنيأو  م،6٦٦5 سيد فهمي"حممد عد اإلفراج عنهن "ات باجلاحنأو  م6٦٦0"حياة رضوان عىي" 

ني دخنامل -راهقني املم، 0225صل الواحد "عىي التمامي" فتيات مدارس الفأو  م،0226 "نورهان منري"
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املعرض لىمشكالت الشباب أو  ،Patten. Christi A. & Others م"022٦وآخرون ا ابتني كريست"

 م.0262" ينصحعاصرة "توفيق ت العاملية املالتحدايعى   رتتبةاالجتماعية امل

  عى   الرتكيز منوذجقامت مبحاولة استخدام  -حدود عىم الباحث يف -دراسة  يأتوجد  الأنه ويالحظ

  حنو التدخني من منظور طريقة خدمة اجلماعة.املهام لتعديل اجتاهات الشباب 

  السابقة يفالدارسات دته الدراسة احلالية من استفاا نىخص مأن  ميكنوبصفة عامة:  

 ،Dananlyneم 6٦٦0داانلني  ،.Dewalt. Mark W م6٦٦0 ساعدت دراسات )ديولت مارك -

د "زينب حمم ،.Obyrne K. Haddock et alم" 0220"اوبرن وزمالؤه  ،Kathrynم 6٦٦٤كاثرين 

ا مونيكا رور ، أChalela. Patricia & Othersم 022٧ وآخرونا ابتريك م، كاليال0220سامل" 

 ;Ozerkmen"م 022٩كاسبجىو اوزركمني ،  Arora. Monika & Othersم 022٩ وآخرون

Kasapoglu، م0262رون وآخد حمم تورايب Torabi. Mohammad R. & Othersالباحث يف ) 

 رتتبة عىيه.واملخاطر امل ختىفةاملسىوك التدخني وابعاده  يديد حمتو حت

ابتني  م، 0226نورهان منري م، 6٦٦5سيد فهمي حممد م، 6٦٦0عى   ياة رضوانساعدت دراسات )ح -

 الباحث يفم( 0262 يتوفيق نصح، Patten. Christi A. & Others. م022٦ خرونوآا كريست

  ملهام.اعى   الرتكيز منوذجأبعاد  حتديد

، حنان Velentich Mary 6٦٦٤ يار م، فالينتش م6٦٦0 أفادت دراسات )سوسن عبد الونيس -

 م022٩ دينيس مسيث وآخرونم، 0221 يالبيوم ماينم، أ0221فايد ى  ع فريدم، 022٤د حسن أمح

Dennis W. Smith. & Others ،م 022٦ بوليس هاانه وآخرونBowles. Hannah & 

Others ، م 0262 يويبل كريWhipple. Kerry & Others م0262فرنز ، جيري كرستني وبوجنر .
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Geier. Christine S. & .Bogner. Franz X) يد فروض الدراسة، واملقياس الذحتدي يف 

 لتعديل اجتاهات الشباب حنو التدخني. هينبناء برانمج التدخل امل استخدمه الباحث، ويف

ا وكذ ا،وبىورة مفاهيمه ا،ة وحتديد أهدافهالدراسمشكىة صياغة عى   الباحثساعدت الدراسات السابقة  -

 ج هذه الدراسة.انتهت إليه نتائ ييل الذإثراء التحىإىل  ابإلضافة حتديد اإلجراءات املنهجية، يف

سىوك التدخني بني الشباب الحظات الباحث امليدانية النتشار ومن اجلدير ابلذكر أنه نتيجة مل        

الدورة التدريبية  رهذلك السىوك، ونتيجة حلضو عى   ترتتب ه أصبح ظاهرة طبيعية رغم املخاطر اجلمة اليتوكأن

التابع لوزارة األسرة  ين والتعاطكافحة وعالج اإلدماصندوق ما نظمه اليتلكوادر اجلمعيات األهىية 

 (٤5) مبخاطر التدخني، يم لنشر الوع0262ابريل  ٩إىل  1من  الفرتةيف لصندوق ابلقاهرة اقر والسكان مب

من اجلهود املبذولة لىحد  املشاركة يف ة يفه الرغبطورة تىك املشكىة وأكدت لديعمقت إدراكه خلحيث 

ع أدبيات ترتبط مبوضو من  سبق عرضها ضوء م ظات امليدانية لىباحث ويفاملالحمن  اوانطالق ا،اطرهخم

 :النحو التايلعى   مشكىة الدراسةحتددت د الدراسات السابقة فقلنتائج  تدخني الشباب، وابلرجوع
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 اجلممعة الرتكيز على املاهمم ي خدمة منوذج مخدابني است العالقة

 لبام  حو التدخنيوتعديل اجتمام  ا

 ة الدراسة:ثمنيم: أامي 

ر وكل املستقبل الشباب نصف احلاضولذلك يبدو اعتبار  ا،ونوعيا يكم  ثقالل ميث يالشباب املصر أن  -6

تعداد  ايلمن امج( %5٦.0) أكثر من جمرد شعار ميكن تفريغه من معناه، حيث ميثل الشباب حوايل

سانية والعىوم االجتماعية اسات االنبني خمتىف فروع الدر  رفهناك اهتمام معاصا السكان يف مصر، ولذ

 يحيث أوص ا،املياالجتاه يكون عا اجملتمع، ويكاد هذ الشباب واجتاهاهتم وقيمهم ودورهم يف بدراسة أوضاع

حتديد الدور ا عىمية من شاهن مناذجإىل  التوصلعى   ينصب اهتمام الدراسات العىميةأن  بضرورةالبعض 

ا فئات اجملتمع استعدادأكثر وتكشف عن توجهات الشباب حنو املستقبل، ابعتبارهم ىشباب ل ياالجتماع

 (٤1) لتقبل التغيري.

خمتىف عى   لىتدخنيدمرة اآلاثر املمن  أكدت عىيه العديد من الدراسات والبحوث العىمية السابقةا م -0

 املهينالتدخل حماولة يتطىب  يمر الذ"اجلسمية، النفسية، العقىية، االجتماعية"، وهو األجوانب الشخصية 

 التدخني.خماطر لىحد من 

املهام عى   كيزالرت  منوذجا املمارسة املهنية احلديثة يف خدمة اجلماعة واليت منه مناذجدام أمهية استخ -0

يتيح أنه جانب إىل  احلاضر دون النظر لىماضي، الوقت التعامل مع املشكىة يف يفوذلك بسبب تركيزه 

عى   يط والتنفيذ لىمهام اليت تتفق مع رغباهتم وميوهلم واليت قد تساعدهمالتخطلىشباب لتعىم كيفية  الفرصة

 تعديل اجتاهاهتم.
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خدمة يف املهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام بني  عىمية الختبار العالقةكمحاولة هذه الدراسة  يت أت -٤

 .التدخنيماعة وتعديل اجتاهات الشباب حنو اجل

 اداف الدراسة:أثملثم: 

خدمة املهام يف عى   زالرتكي منوذجلية حتقيق هدف رئيس مؤداه: "التحقق من فعاإىل  الدراسة يتسع       

 اجلماعة يف تعديل اجتاهات الشباب حنو التدخني".

 األهداف الفرعية التالية:من خالل حتقيق جمموعة من  يالرئيس اهلدفا وميكن حتقيق هذ         

لىشباب حنو  ياجلماعة يف تعديل اجلانب الفكر  املهام يف خدمةعى   الرتكيز منوذجمن فعالية التحقق  -6

 لتدخني.ا

 والوجداين عايلاجلانب االنفتعديل املهام يف خدمة اجلماعة يف عى   الرتكيز منوذجمن فعالية  التحقق -0

  لىشباب حنو التدخني.

لىشباب حنو  يالسىوكاجلانب تعديل يف خدمة اجلماعة يف  املهامعى   الرتكيز منوذجفعالية التحقق من  -0

  التدخني.

 الدراسة:وض فر رابعم:

ذات  إجيابيةة عالقتوقع وجود امل "منمؤداه:  ييسرئفرض صحة من  قالتحقإىل  الدراسة يتسع          

 ت الشباب حنواجتاهاخدمة اجلماعة وتعديل يف املهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام بني دالله إحصائية 

 ."التدخني

 الفرعية التالية: صحة الفروض خالل حماولة إثباتمن  يسفرض الرئيا صحة هذمن  التحقق وميكن     
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خدمة يف املهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام بني ه إحصائية داللذات  إجيابية عالقةوقع وجود من املت -6

  .لىشباب حنو التدخني ياجلماعة وتعديل اجلانب الفكر 

خدمة يف املهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام بني ه إحصائية اللدذات  توقع وجود عالقه إجيابيةمن امل -0

 لىشباب حنو التدخني. اينوالوجد اجلماعة وتعديل اجلانب االنفعايل

 ةمخديف املهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام إحصائية بني ه اللدذات  إجيابيةة املتوقع وجود عالقن م -0

 .لىشباب حنو التدخني يالسىوكانب اجلوتعديل اجلماعة 

 :يالنظر الدراسة واطمراممفمايم : مسمخم

 النظري لىدراسة املوضوعات التالية: اإلطار يعاجل     

التشريعات  -آاثره -تمراروعوامل االسسبابه أ -غ ودخانهمكوانت التب -مية لىتدخني: )املفهوماألبعاد العى -

  دخني(.التملكافحة واحملىية الدولية 

  كاته(.تكني -افرتاضاته -فهوماملهام؛ )املعى   الرتكيز نموذجلاألبعاد العىمية  -

 اه(.بناء االجت -العىمية لالجتاهات: )املفهوماألبعاد  -

 ىة الشباب(. رحخصائص م -األبعاد العىمية لىشباب: )املفهوم -

 :لتدخنيلة العلمي األبعمد

 م التدخنياهو)أ( مف 

الناتج عن "استنشاق الدخان أنه: عى   مفهوم التدخنيإىل  Fairchildشري قاموس فريتشيىد ي        

 السيجارةأشعل ا إذ دخناملفعل فهو حرقه"، بعد والتدخني هو: "استنشاق دخان التبغ  (٤٧). احرتاق التبغ"
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( ابلغىبة وكثرة ته )مادة التدخنيالتبغ ذاعى   يون وامتص الدخان. مث أصبح لفظ الدخان يطىقالغىأو 

 (٤٩) الستعمالا

شاق وابتالع الدخان الناتج عن احرتاق أوراق نتلثقافة الصحية التدخني أبنه: "اسعرف إدارة اوت          

 (٤٦) ية.املركبات الكيميائكبري من بعدد  التبغ احململ 

يومي ة من التبغ بشكل السجائر املصنوع الدراسة احلالية: "عادة تناول الشاب ويقصد ابلتدخني يف       

 ه رغم معرفته أبضراره." اإلقالع عنعى   األقل مع عدم قدرتهعى   هرمنتظم ملدة شإبرادته وبشكل 

 مكونم  التاغ ودخمنه:) ( 

من أكثر عى   التعرفوقد مت  كيميائي،ب  مركآالف أكثر من أربعة عى   دخان السجائر حيتويأن        

من ا قسمأن  كرير ابلذ مسون مادة تقريبا من املواد املسرطنة، واجلدا ت، منهركبااملتىك من ثالمثائة مادة 

السيجارة. القسم اآلخر فيتكون نتيجة احرتاق التبغ إبشعال ا الطبيعي، امموجود يف ورق التبغ واد هذه امل

 (52)فهي: الضارة كوانت الدخان أهم ما أم

 :النيكوتني -1

اإلنسان، فاجلرعة القاتىة منه ا السموم اليت عرفهأشد دمان، ويعد من ومسببة لإلهو مادة سامة           

كمية أن   ام 6٦٧٧باء ان، ويقول تقرير الكىية املىكية لألطاإلنسغرام يف جسم  ىيغرام واحد لكل كيىوم

ة يف الوريد"، ويف السيجار ا يف أوج صحته لو مت حقنهيىة بقتل إنسان يف سيجار واحد كف النيكوتني املوجودة

مغ(.  6٧: ٦رتاوح بني )النيكوتني تغ( من التبغ توجد كمية من  2.٩ط )الواحدة اليت تزن يف املتوس

القىب عى   اسيئا ثري السريع، فهو يؤثر أت العديد من أجهزة اجلسم نتيجة انتشارهعى   ولىنيكوتني أتثري
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منه  اجلهاز العصيب، فاجلرعة األويلعى   ، وله أتثريه املعقديواألوعية الدموية، والقناة اهلضمية، والكبد والكى

 ثري مسكن.أتا فىها اجلرعات اليت تىيها مبينتعمل كمنشط قوي لىدماغ، 

 :املسرطنةواد ران واملالقط -٢

مواد األول: : حيث التأثري قسمانمن  وهي ا،( مادة مسرطنة تقريب52)عى   السجائردخان حيتوي         

شط العمىيات نت"أي دث السرطان"، الثاين: مواد مسرطنة منشطة حي"أي أتثري إنشائي ذات  مسرطنة

 األول"القسم ا السرطانية، اليت تنشئه

 ها:ومن أخرىسامة ازات الكربون وغ دأكسيول أ -٣

وكربيتيد األيدروجني"، حيث األيدروجني، اثلث أكسيد الزرنيخ، ومنها" اثين أكسيد الكربون، سيانيد      

يت (. وأت%5 -6) الدخان السيجارة ترتاوح بنييف الغازات ونسبته  ن أخطر هذهأكسيد الكربو  يعد أول

جني، فهو يتحد مع سه الشديدة لألوكمن منافست - مسيتهإىل  إضافة - خطورة أول أكسيد الكربون

 -5)( سيجارة يوميا يفقد 02( أضعاف قابىية األوكسجني، فمن يدخن )062اهليموجىوبني بنسبة )

ت احلمراء د الكرايالكربون؛ وسيضطر اجلسم لزايدة عد أول أكسيد عجىوبني الحتاده ماهليمو ( من 62%

 جلىطة الشرايني. ييؤدا مملزوجة الدم، إىل  يؤديا مملتعويض نقص األوكسجني، 

 ة:هيجة واملخرشامل املواد -٤ 

من األمحاض  من عشرين مادةأكثر السجائر دخان يف يوجد كر املواد السابقة الذ إىل  إضافة        

 ىي"امليثيول السامة مثل: "األسيتيىني، والكح بعض املوادا ومنه ختىفةاملالعضوية 
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 ه:تدخني وعوامل االستمرار فيال ج( أسام ) 

 (56) :منهاو خني لىتد املؤديةية تتعدد العوامل االجتماع ة:عوامل االجتماعي( ال1) 

 (:)القدوة السيئةيد التقل -1

 اجملاالت التالية:يف ني واختاذهم قدوة هلم، دخنبار املالشباب مبحاكاة الكحيث يقوم املراهقني و 

أن  اإلحصائياتابلتدخني، وقد أثبتت ا قية أفرادهبيغري األسرة يف  أكثرأو  مدخنخص شوجود األسرة:  -

  ا.أحدمهأو  أبواه دخنيالذي لىتدخني من عرضة أقل أبواه  دخني الطفل الذي ال

التدخني، عى   ابقية أفرادهيغري ويشجع الزمالء )الشىة( جمموعة أو  أكثرأو  شخصوجود أن  الشارع: -

 اجملموعة.إىل  هانتمائبذلك رجولته، وصدق ليثبت 

   صحيح.الطىبة، والعكس ني بني دخناملسبة نقىت ني دخناملعدد املدرسني قل ا كىماملدرسة:   -

 ابلتدخني وأنه سر النجاح.االفتتان إىل  ييؤدا فاههم، ممتكاد تغادر السيجارة ش والذين المثىون: امل -

 األطفال واملراهقني لتجربة تدخني السيجارة.امرة: تدفع ب االستطالع واملغح -

 يوالعكس صحيح، فاجملتمع الذعىيه زاد اإلقبال ا  كىمالتدخنيعى   اكان املناخ مشجعا  ناخ العام: كىمامل -

إحدى  أظهرت نتائج احنراف. وقد يحصانة ضد أمبثابة يتميز بتمسك أبناؤه بتعاليم دينهم فإن ذلك 

 التدخني.إىل  راهقتدفع امل كان من العوامل اليت  غياب اإلرشاد الديينأن  الدراسات

 )الدعاية(: الن اإلع -٢

وس أتثري ابلغ يف نفا ة، والعصرية، والنضج، وهلداثة احلالتدخني صفعى   قوة اإلعالن تضفيأن          

 ومن مظاهره:  وعقوهلم،املراهقني 
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"أن : م املعاصرة، وهي تدور حول معينمقام أجهزة اإلعالا احلكاايت الشعبية: اليت كانت تقوم قدمي -

 ة من صفات الرجولة والكرم".التدخني صف

ل وسائا أوجدو  شركات التبغأن  القوانني منعت اإلعالن املباشر عن السجائر إالأن  أجهزة اإلعالم: مع -

ل فكرة ظارات ومبارايت الكرة، لت، كسباق السيىاية املسابقات الرايضية الكرب رعإىل  بديىة، فاجتهت

بعض الشركات أن  لالتدخني. بعى   هلم اب إغراءذهان الشبمة يف أرتباط بني السيجارة والبطولة قائاال

صحة لسياسات وبرامج مثل "خدمات الا من خالل إتباعها  صورهتحتسنيعى   تعملاملصنعة لىتبغ، 

 األمية".  الصفية لىطالب، وبرامج حموالسية، دعم برامج الرعاية املدر 

 لىسجائر.ء جذابة ر أمساااختيا يزة الرباقة لغالف عىبة السجائر: ومنهاختيار األلوان املم -

 ور(:الظهب )ح اتدافع إثبات الذ -٣

خرج من أنه س  حيوابلتدخنيل، الوسائ بشىتلتحقيقه  يالدافع، ويسعا يكرب الطفل ويكرب معه هذ        

 فاق. ناالعى   زمالءه ابلشجاعة والقدرةأمام دور الرجولة، وظهر إىل  دور الطفولة

 فة:الزائامالت اجمل -٤

ا هذيف انتشار التدخني، ويدخل  ابرز يفا دور  - يف أماكن العملخاصة  - امالت الزائفةتىعب اجمل     

تراح، حيث يف األفراح واأل يبعض البىدان، واليت تتجى عة بني الناس يفت الشائبعض السىوكياا اإلطار أيض

 شاركني.املعى   توزع السجائر عدة مرات

 (50) :التدخنيصور مستوايت من أربعة ميز الباحثون النفسيون بني  خنني:للمد يةسفنلا الدوافع( ٢)

الشخص لىتخىص  يفيسعالتدخني حبكم العادة: فقد يكون الدافع يف بداية األمر هو الشعور ابلنقص  - 
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 ولكن مبرور الزمنمجاعة، يف كالقبول إجيايب  أثر عى   لىحصولخني، وقد يكون السىيب ابلتداألثر  امن هذ

 حبت.إىل  الدوافع ومتارس عمىية التدخني بشكلتىك  يالعادة وتتالشترتسخ 

اقة متزايدة حسب بطا فيشعر إمفهو يدخن هبدف التنشيط واإلاثرة، إجيايب: ثر أعى   التدخني لىحصول - 

 املتعة النفسية واحلسية.ب جيىابالسرتخاء الذي أو  ومهه،

 التدخني لىتخدير والتسكني.ويطىق عىيه ضيق(: )غضب، قىق، سىيب أثر لىتخىص من التدخني  -  

سىيب لديه والغرضان متوافقان وممتزجان أثر  منإجيايب والتخىص أثر عى   التدخني اإلدماين: لىحصول -  

 تتكون هناك عمىية )إدمان نفسي(.حبيث 

  (50): ييىا عة متىك املعتقدات الشائا ومنه ة:طئخادات التدخني ملعتق( 0)

)صى   مل يعرف يف زمن النيبالتبغ أبن  يعىما  التدخني، وكىنيدعي البعض أنه مل يرد نص شرعي بتحرمي -   

دلة شرعية ين عدم وجود أيع ذلك ال ولكنالفقهية، اهب املذمة أصحاب األئ يف زمن وال هللا عىيه وسىم(

ال التدخني لة الشرعية يف الفقه، وذلك لكون استعمدعل حرمته، فاالجتهاد والقياس دليل من األعامة تدل 

 الصحة البدنية والعقىية.ميثل ضرر ولكونه حيطم 

فسهم ألنا دعو العىماء مل يهؤالء أن  ون، والرددخنيسىمني بعض عىماء املأبن  قد يتذرع البعض -   

 ضرر التدخني.عى   اآراء عىماء سابقني مل يقفو عى   العصمة، ولعل بعضهم اعتمد

واقع، فالضرر حاصل ومشاهد  دليل وال يسندها ال يوهي دعو يضره،  الدخان الأبن  البعضيدعي  -   

 كاف يف احلكم بضرره.وهو  عند غالبية املستخدمني لىتبغ 

ا فيمليجعل كان هللا ا  وم ا،قطعيحيرمه ا شيئحيرم إذ م ، ولكن اإلسالفيه عالجاأبن  البعض ييدع -   
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 )رواه البخاري(. ىيكم"حرم عا اءكم فيمشفجيعل مل هللا  "إن ه:هللا عنسعود رضي مابن اء، عن ه شفحرم

عى   شجعةالعوامل االقتصادية املأهم من أن  الدراساتمن  العديدتفيد  صادية:االقتل العوام (٤)

دراسة  نتائجمصروف اجليب املرتفع، حيث أشارت النقود مع املراهقني النامجة عن  وفرة يهالتدخني 

تدخني السجائر بل  يفق نزالالاإىل  فقط يدفع الطالب ض الئامصروف اجليب الفإىل أن  جراس" ي"جمد

 (5٤) املخدر من ابب حب االستطالع. يجتربة تعاط يفاالندفاع ا أيض

 ومن تلك العوامل: :التدخني تمرار يفسالال عوام (5)

 التدخني.األسباب الرئيسة لالستمرار يف أحد  النيكوتنيعى   االعتمادحيث ميثل اإلدمان:  -

 التدخني السيئة.آباثر تبصر الناس مؤسسات كافية الوعي مبخاطر التدخني: لعدم وجود قىة  -

 من احملاولة".فائدة  "ال ارة:حاول الشخص اإلقالع عن التدخني مسع عبا كىماألقوال املثبطة:   -

 (٥٥) :آثمر التدخني الصحية واالقتصمدية )د( 

 من املخاطر الصحية اليتا عددهناك أن  من املنظماتعديد تؤكد تقارير  :للتدخني ةالصحي اآلاثر (1)

  ومنها: التدخنيعى   ترتتب

الربط بني عادة التدخني يف ا تطابقا غري مسبوقا وأمريكا اجنىرت يف م أظهرت الدراسات 6٦52عام  -  

دل الوفيات دراسات مستقىة تثبت ارتفاع معين البىديف الباحثون نشر م 6٦5٤ويف سرطان الرئة. وحدوث 

 ني.دخنغري املني عنه بني دخنبني امل

 فيه كشف اآلاثر الضارة مت طبياا لندن تقرير يف ت الكىية املىكية لألطباء م أصدر 6٦10عام  ويف -  

 الصحة العامة.  عى  لىتدخني



 املؤمتر العلمي الدويل الرابع والعشرون للخدمة االجتماعية ))اخلدمة االجتماعية والعدالة االجتماعية((

3005 

ا التدخني ضار ابلصحة حتمأن  م66/6/6٦1٤يف نشر  يالطبية األمريكية الذلىجنة كد تقرير وأ -  

املصفات ذات  بني تدخني السجائرا ختتىف اآلاثر الضارة كثري  وال ة.ن األمراض املميتلعدد مرئيسي وسبب 

Filter  صفات.املوغري 

ون سيالقون حتفهم دخنيكل عشرة من   ثالثةم: "أن 6٦٩0طباء عام يف تقرير الكىية املىكية لألشر ون -  

 ."ابلتدخنيعالقة ا هلأمراض الباقني سيعانون من أغىب عن التدخني، وإن انجتة أمراض بسبب 

 يؤديم: "إن التدخني واستخدام التبغ 6٦٩1يف يناير  W.H.Oلعاملية وجاء يف تقرير ملنظمة الصحة ا -  

من مجيع ( %٧5و)لعامل( ىيون حالة كل عام يف امبة )اليت تقدر االت سرطان الرئيع حمجمن  (%٦2)إىل 

اإلضرار ابملتعاطي إىل  استخدام التبغيؤدي  وال"..." ويقول التقرير:  هاب الشعب اهلوائية املزمنحاالت الت

بالغة"، ابألضرار الصحية الدخنني املوجودين معه غري املويصيب يىوث البيئة،  دخنفحسب، ولكن امل

تستطيعه  الا الصحي وإطالة األعمار مب يتو حتسني املسإىل  التوقف عن استعمال التبغ سيؤديأن  ويؤكد

 .خرىل األمجيع الوسائ

األجنة عى   ثريات التدخنييف أتيبحث ي الذو م 6٦٦0لعام كية الطبية الربيطانية تقرير الكىية املى ويف -  

حدوث وإىل  ميتة(جنة أكثرة اإلجهاض واإلمالص )والدة إىل   "التدخني عند احلوامل يؤدي يؤكد أن:

م، وحدوث هر األول من والدهتن الوليد، وكثرة وفاة الرضع يف الشنقص وز وإىل  )الوالدة قبل األوان(اخلداج 

تدخني األبوين يف املنزل، إىل  من األجيال الوفاة يف املهد ترجع يف كثريأن  التقريرالعيوب اخلىقية، ويؤكد 

 ".مدخناألبوين إىل أن أحد  يعودم عند األطفال أن ثىث حاالت الصمو 

سان من ناالجبل عىيه ا مإىل  يرجعبال، ولعل ذلك يف التدخني غري م دخنيستمر املا هذكل ومع       

حىت  أكثرأو  قرنربع إىل  عن األخطار املستقبىية البعيدة، فالتدخني حيتاج يرؤية األخطار املباشرة والتغاض
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 الطبيعة اإلدمانية لىتدخني نتيجة النيكوتني.إىل  دمرة، إضافةاملآاثره هر تظ

من  كثريف أ -(F.A.O)ية والزراعة الفاو األغذمة منظتقول ا كم  -زرع التبغي ادية:قتصاال ر( األاث٢)

غذية ر وسوء التالفقمن  يث يعاين السكانحدول العامل الثالث،  ع يفتقا كثرهقطار العامل ا أمن  اقطر  602

 دخني -تة مىياراتسا عدده البالغ -ثىث البشرية أن  اضنرت افا حني وآخر. وإذبني بل ومن اجملاعات 

وان  ا،يوميالفرد عىبة واحدة  دخنيا متوسط م ( وان%12إىل  دخنني يف بعض الدول)تصل نسبة امل

 ا،ترليون من الدوالرات تقريبابع ر أثالثة ا يومي قر البشرية حتأن  يعينا دوالر واحد فقط، فهذا متوسط قيمته

 دخني االقتصادية: ومن تداعيات الت

الدول  دوبذلك تقفة عن التدخني، خنون من أمراض انجتديتعرض له املا م سبب: بالتغيب عن العمل -  

 الدوالرات.مباليني ر عشرات املاليني من أايم العمل، تقد

ب شرائه بسبأو  إنتاج الدواء ق يفت تنفمىيارات الدوالراأن  تكاليف الرعاية الصحية: حيث -  

 .التدخنيعى   اإلدمانعن ة املزمنة الناجتأو  املتزايد لعالج األمراض اخلطريةاالستهالك 

 ( ٥٥) :واحمللية التي تكمفح التدخنية م التبريعم  الدولياأ )د( 

 The Frame Convention on (FCTC)االتفمقية االطمرية ببأن مكمفحة التاغ : دوليم *

Tobacco Control  

عى   يتعني االجراءات اليتمن  ألدىنحتدد احلد اة أول معاهدة دولية لىصحة العامة ل االتفاقيمتث         

عى   ابإلمجاعة الصحة العاملية منظمالستخدام التبغ، حيث وافق أعضاء  يلىتصدا هباحلكومات االلتزام 

 فاقية جزءت، وتعترب االالتنفيذ زم دخىت املعاهدة حي0225فرباير  05 م، ويف0220مايو  06 املعاهدة يف

 :ضمنوتت، مستواها"إىل  دثحتأن  بجيالقوانني الوطنية أن  يعينا مب" القانون الدويلمن 
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( خيفض استهالكه %62) تجات التبغ بنسبةرفع أسعار منأن  حيث التبغ:على  ائبفرض الضر  -1

سعار السجائر بنسبة أدة زايأن  يعينا النامية، ممالبىدان  ( يف%٩)وحىت املتطورة البىدان  يف( %٤مبعدل )

 العامل. حناءأ وت يفاملمن  شخصيون مى 66٤إنقاذ ا هن( من شأ٧2%)

حكام عادة مدعومة أب مناطق معينة وتكون ر التدخني يفحظعى   تقوم :سياسة حظر التدخني -٢

قوانني حلظر سن قررت  د عدد الدول اليتاملخالفني، وبرغم تزايعى   فرض غراماتعى   ية تنصتشريع

وانني احلظر قا تؤمنه حلماية اليتبىدا( يتمتعون اب 61 ( من سكان العامل )يف%5)فقط التدخني فإن هناك 

 الشامل لىتدخني.

باشرة ة وغري املاشر والدعاية املب جالرعاية والرتوي الدعائيل االعالن يشم :حظر االعالن الدعائي -٣

رتوين نية والربيد االلكية والىوحات االعالم املطبوعة واملسموعة واملرئالابستخدام وسائل االع ملنتجات التبغ

 ".اآلن حىتفقط بىدان العامل ثىث  مت حظره يفا موهو ، والعادي

السجائر فعالة حبيث  عىبعى   التحذيراتتكون أن  جيب ات التبغ:وتغليف علب منتج ميستو  -٤

صف سكان ن حوايلأبن  اعىمن تصاغ بىغة قوية وواضحة ونوعية. ملخاطر واا توضحا ورسوما ن صور تتضم

 ة، قىيىة القطرانخفيف ر"سجائضىىة استخدام التعابري املعى   بةمناسا بىدان مل تضع قيود العامل يعيشون يف

..... " 

ا أساسي ااإلعالمية جزءمالت احلكل تش :واسعة االنتشارالم الاالع وسائل ة يفاحلمالت االعالمي -5

رة لىتدخني، حث )التوعية حول اآلاثر الضاإىل  وهتدف من الربانمج الشامل لىحد من استهالك التبغ،

 ....(. نياالقالع عن التدخعى   دخننيامل

)تقدمي مهها: أاإلقالع عن التدخني  التدخالت لىراغبني يفمن  دةعأنواع تتوفر حيث  وقف التدخني: -٦ 
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 ج ابألدوية(.والعال، "خطوط اإلقالع"واالنرتنت اهلاتف عرب ساعدة دمي املالتدخني، تقلوقف شورة امل

أام القوانني واللوائح التي أصدر  ي شأن الوقمية من أضرار التدخني ي  :* حمليم 

 مصر:

ديىه مواد مت تع ٩م ملكافحة التدخني، وهو قانون شامل من 6٦٩6لعام  50م صدر قانون رق         

 ورد به:ا هم مم، ومن أ022٧لعام  65٤و م0220 لعام ٩5 بقانوين

آت خمتىف املنش يفا ملكافحة التبغ، وحيظر التدخني هنائيكام الواردة ابالتفاقية اإلطارية االلتزام ابألح -

حالة عدم التزام  واالجتماعية ومراكز الشباب، ويفالرايضية  يوادصاحل احلكومية والنالصحية والتعىيمية وامل

 دخنويعاقب املألف عشرون عى   تزيد جنية والألف عن  تقل مبنع التدخني يعاقب بغرامة الة مدير املنشأ

 ا.تزيد عن مسني جنيه هات والتقل عن عشرة جني بغرامة ال

ملكافحة التبغ تقوم ا عىيالسياسات السعرية والضريبية لزايدة سعر وحدة التبغ، وتشكل جلنة احلكومة  تتخذ -

  بغ.التمكافحة بوضع سياسات 

 يذ قوانني مكافحة التدخني.تنف ة الضبطية القضائية يفبوزارة الصحة إدارة متخصصة هلا صف أتنش -

كوانت التبغ ودخانه، األبعاد العىمية السابقة املرتبطة ابلتدخني "املفهوم، مأن  ابلذكراجلدير ومن       

 هامة وجهتأسس افحة التدخني" كانت والتشريعات الدولية واحملىية ملكسبابه وعوامل االستمرار، آاثره، أ

عضاء اب املدخنني أة لىشبتعديل البنية املعرفيعى   حيث مت الرتكيز هينملناء برانمج التدخل اب الباحث يف

يثري ا مب دخناملتعاقب  وانني اليتدخانه وخماطر التدخني وأاثره والقة حول مكوانت التبغ و جريبيالتاجلماعة 

 ىيل منه.التقأو  احلد من قيامهم بسىوك التدخنيإىل  هناية األمر يف يىتدخني ويؤدلضة لديهم املشاعر الراف
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 :العلمية لنموذج الرتكيز على املاهمم مداألبع

 :م الرتكيز على املاهمماهومف ()أ 

التمركز أو  قصد ابملركزيو  (5٧) ".تقرواس "ثبتز ترك"، أقره وأثبته"الىغة إيل:  يفتعين كىمة ركز      

(Centeredوضع شيء )  املهام عى   الرتكيز ساعدة يفه واملاملنتصف مبعين كل االهتمام والرتكيز عىييف

همة ويقصد ابمل (5٩) ،جنازالتخطيط واإلعى   األعضاء وهي تعتمدا عاقبة يقوم هبعمىيات متتالية ومتهي 

(Task) لعمل عبءاا سبق ويتضمن هذطيط املخالل التخمن  يؤديأن  ل جيبالعممن  جزءأو  واجب 

  (5٦) ا.م هبالشخص القائعى  

من  عضو اجلماعة هفعىيأن  جيبا "هي م املهمة يف اجلماعة بقوهلا:معين إىل  ال"وأشارت "هدي كم       

وهي عمىيات متكامىة تؤدي  العضوا رة متعاقبة من الواجبات واألعمال اليت يقوم هبدائعى   عمل، وتعتمد

شكال املهام ابنه: "شكل من أعى   الرتكيز منوذجإىل أن  واشارتاعة". اجلم حتقيق هدفإىل  النهاية يف

ت اخلاصة اجلماعات ذوي املشكالاألفراد و مبساعدة صري اعية يتسم ابلوقت احملدد والقممارسة اخلدمة االجتم

 (12) اجملتمعية". تعىقة ابلقضاايتىك املشكالت املا ألدوار االجتماعية وايضاب

ماعة اخصائي اجلا يستخدمهاليت  األساليب العالجيةأحد  "هوبقوله:  "التماميىي يه "عأشار إلا بينم      

ل عضو ويتم لكا هإجناز د املهام احملورية املراد يق حتديطر عن مشكالهتم من  مع األعضاء هبدف التخفيف

تفق املهام املهذه  إجنازاجل من  يبني األخصائالبعض و بعضهم  األعضاء بنيالتعاون املتبادل ق يحقبتذلك 

 (16) ."هاعىي

حلالية أبنه: املهام( يف الدراسة اعى   ز)بنموذج الرتكيصود بق ميكن لىباحث حتديد املقسا مويف ضوء      

عدد من اإلجراءات له با عمىية املساعدة وفقر يف خدمة اجلماعة، حيث مت ياملد ةقصري  نماذجمن ال منوذج"
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وحتىيل  ا،هإجناز لىمهام، و ط حتديد األهداف، التعاقد، التخطي ا،شكىة وحتىيىهواملتمثىة يف حتديد امل

 دخني".ديل اجتاهات الشباب حنو التتعإىل  املهام، واالهناء، هبدف التوصل العقبات، ومراجعة

 (٥٦)فرتاضم  النموذج: ا ) (

ؤثرات البيئية، لىموعة من الدوافع، وهو عرضة جمم ته، ولديهالميتىك اإلنسان القدرات الذاتية حلل مشك -6

 ة واخلارجية.املؤثرات الداخىيمع  تتفاعلاليت  ل واالرادةوميتىك العق

 بية. شتت والسىاألعضاء التدة جينب التدخل قصري امل -0 

 ا.تهجزئيات أفضل من مشوليإىل  شكىةتبسيط امل -0 

االجراءات عى   فهدافهم والتعر معرفة وفهم أعى   األعضاءمبساعدة  نموذجالا ارس هلذيقوم املم -٤ 

 هذه األهداف. قيالالزمة لتحق

موقفهم،  ري يفرات األعضاء وتشجيعهم ابستمرار إلحداث التغيداستثمار قعى   نموذجالا ز هذيرك -5 

من تواجههم اة اليت يف مواقف احليأو  تماعاتاالجثناء أا هبيقومون اليت  املهامخالل من  يريالتغا ذويتم ه

 ي.خصائلألهين املخالل التدخل 

 :لتطايق النموذجة )ج( اإلجراءا  األسمسي 

اثناء تدخىه  ياألخصائي االجتماعا هدميستخ من اإلجراءات اليتوعة مجمعى   جيعتمد النموذ         

 :املهين مع األعضاء، وتتمثل يف التايل

يث يكون واألعضاء حب ياألخصائي االجتماعمن  شكىة بواسطة كلميكن حتديد امل حتديد املشكلة: -1 

 ه، ويتم ذلكء يف حاجة إلياألعضاأبن  ه األخصائييفكر فيا معى   سيرغبه األعضاء وليا معى   رتكيزال
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 (10)واألعضاء.  األخصائي بنياقشات خالل املنمن 

دوث مشكالهتم وحتديد ت حلدأاليت  األسبابعى   استثارة األعضاء لىتعرف ويعين حتليل املشكلة: -٢

  (1٤) يىي:ا ملا حتديد األولوايت املستخدمة وفقعى   ث يساعد حتىيل املشكالتىتغيري، حيالقابىة لالعوامل 

  ."األهم فاملهم"ا يدركوهنا حصر املشكالت كمعى   األعضاء ياالجتماعيساعد األخصائي  -

  املوقفية.أو  اخلصائص السىوكيةيف ا لتشاهبها قات وففئإىل  يصنف هذه املشكالت -

  اء.األعضمع  حدةعى   ىةكل مشكويراجع   حيدد -

  جوانب إجيابية.ا مواجهتهعن واليت ينتج السىبية ا آاثرهأو  امشكىة حسب ثقىهة عمق كل حتديد درج -

تتناسب اليت فهم هذه األهداف ابلدرجة عى   واألعضاء األخصائيبغرض مساعدة  األهداف:ديد حت -٣

األعضاء  اة: )ارتباط األهداف برغباتراعم يصائاألخوعى   (15) ا.هإجناز ل معوقات مع حتديد املهام وحتىي

تتسم ابلطموح  ال حىتة بصورة واقعيا وحتديده ا،مهييتقمن  ابلشكل الذي ميكنهما وتفكريهم، وحتديده

 (11)ابلنفس(. ة وعدم الثق جنازاإليف ة الذي يفقد معه األعضاء الواقعي

خطوات العمل عى   عضاءلكتايب مع األاأو  د الشفهييقوم ابلتعاقأن  األخصائيعى   :التعاقد -٤

الذي يتطىب من  األمرا ري نسبييف وقت قصا هإجناز همة و يتطىب الرتكيز يف امل نموذجألن الا نظر واجراءاته. 

 والوقت واملكان جنازل اإلامهم بوضوح من حيث: األهداف ووسائد مهاملوقف حتدييف  يع الداخىنيمج

  (1٧) ا.ملشكالت املطىوب التعامل معهاأو  كىةاملشيتضمن حتديد ا ....، كم

مهام إىل  ااالتفاق عىيهداف السابق يقوم األخصائي مع األعضاء بتحويل األه: ختطيط وحتديد املهام -5

ا هإجناز يتم ددة حمإجراءات أو  صورة افعالعاتق األعضاء يف عى   سيقعا حبيث يتضح ماذخمططة وواجبات 
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  (1٦) ها:منط لىمهام لىتخطية ادر متنوعمصمن ادة االستفوميكن  (1٩) .بدقة

م اقرتاحات وتنظيمناقشة  عن (: ويعترب األخصائي مسئواليدر األساس)املصعضاء اجلماعة خربة أ -

 فكارهم. التعبري عن أعى   غري القادرينقدمي املهام واالقرتاحات لألعضاء األعضاء، وت

اقف املمارسة السابقة يف مو ستفادة من خربات هام لألعضاء ابالخربات األخصائيني: وذلك يف اقرتاح امل -

 األداء.يف  شلالفأو  مشاهبة حبيث يتوقع النجاح

 ناسبة لتحقيق األهداف.املراءات اإلجملعرفة وذلك اخلرباء: من  االستفادة  -

ل ور األخصائي يف تسهيحدد دشكىة، ويتامل املهام املتعىقة حبل جنازمتثل نقطة البداية إل :املهام إجناز -٦

  خالل:من  وذلك (٧2) مهامهم، عى  إجناز ألعضاء بتشجيعهم وتدريبهمابلنسبة لداء املهام أ

بتوضيح أمهية املهام، ا لزايدهت يسعيأن  ملهام: وإن مل تكن دافعيتهم كافية فعىيها جنازإجياد الدافعية الكافية إل -

 ا.هإجناز تعطل ا إذحتدث أن  اليت ميكنواألضرار ا دهوفوائ

درات خطوات، وحتديد القإىل  اتهاملهام: بتحىيل املهمة وجتزئ إجنازقدرة األعضاء عى  إىل  نااالطمئن -

 درات لدي األعضاء.توافر هذه القإىل  طوة، واالطمئنانكل خ  جنازالالزمة إل

ا عىيه حتديد املهمة، وخطوات دو يعيأن  األخصائي من األعضاءطىب املهام: حيث ي إجنازص خطة يختى -

 (٧6) هم.الفا  هذيف أي خطيصحح أأن  األخصائيى  وع، جنازاإل

ات اليت جعة العقبراحتىيل ومعى   ساعدة األعضاءمب األخصائيوم حيث يق ومراجعة العقبات:يل حتل -٧

 (٧0) ات،مل مع كل نوعية من تىك العقبلىتعا خطيطمهامهم، والت إجنازتعرتض وتقف يف طريق أن  ميكن

 جنازمهاراهتم إل نقص ا،هم هلاملهام بسبب سوء فهم عى  إجناز اء لىقدرةاألعضاد لعل من أمهها: )افتقو 
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 (٧0) ه(.لتدعيم الذي حيتاج األعضاء اليا نقصأو  املهام، جنازاملوارد املادية والالزمة إل نقصاملهام، 

، همندة إليسمهام اليت كانت ابملاألعضاء  األخصائيرب خيأبن  ة عادةعتتم املراج مراجعة املهام: -8

 ا مؤشر مث يعترب التقدم الذي مت احرازه ومن يمدعى   وتفيد عمىية املراجعة يف التعرف ا،هم هلإجناز  يو مستو 

 إجنازالنجاح يف  يمدعى   لىتعرف ااسوقد أعد )وليام ريد( مقي. فاعىيتهعدم أو  النموذج فاعىية يدمعى  

 إجنازلكنه غري كامل، ساسي و أ إجنازمل، كا  إجناز)أقسام: مسة إىل  ههذ جنازمستوايت اإلسم املهام وق

نتيجة مراجعة املهام عى   ناءاملهمة(. ويتحدد ب إجناز، عدم استطاعة إجنازعدم أو  ضعيف إجنازجزئي، 

 (٧٤) ة:اليطوات التاخل

 هم.مهام جديدة إليإسناد يتم  امالكا  إجناز ا هعىيا و قفاتمهامهم اليت ا زو أجناألعضاء قد كان ا  إذ -

فرصة كان هناك ا  فإذهمة، يتم تقدير املوقف ابلنسبة هلذه املا فعادة مالكامل  جنازة عدم اإلاليف حا أم -

 ا.التغىب عىيهة يكيفوحبث  العقبات حتىيل همة يتم امل جنازإلعادة احملاولة إل

 هم.يسند إليآخر ل بديعى   يتم طرح البدائل املمكنة واالستقرارا هجناز ود فرصة إلويف حالة عدم وج -

اء اء فرتة التدخل ويتأكد من اختفأثنه إجناز مت ا م متقييعى   ةىهذه املرحاألخصائي يف  ويركز ا::إلهنا -٩

 ه األعضاء مستقباليفعىأن  جيبا جانب مإىل  األعضاء،ا هاليت كان يعاين مناملشكىة ثريات أعراض وأت

 (٧5) ة.ملماثىاف قوايف املا همنا دو اجلوانب اإلجيابية اليت حتققت ويستفيعى   اظلىحف

 :تكنيكم  منوذج الرتكيز على املاهمم )ج( 

، وتضم هذه راءات ومراحل التدخل املهينيف خمتىف اجات" عادة كنيك"التب األساليدام استختم ي       

 (٧1) ىي:يا ب ماألسالي
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تبادلة الثقة امل مناخمن  رهتوفا ية التدخل ملليت تعترب حجر الزاوية يف جناح عمىوا :املهنيةة العالق بنا: -1 

تخطيط ي واألعضاء الخصائميكن لألا بني األخصائي واألعضاء، ومن خالهلاين دوالوجالعقىي والتجاوب 

 ا.هإجناز ة كيفيعى    قالىمهام واالتف

حول بعض ا خمالف ايرأواألعضاء األخصائي من لكل د يكون قالغالب  انه يفن ما انطالق ض:التفاو  -٢

التقارب من ا متقاربة، ويتم هذأو  وجهات نظر متطابقة،إىل  األمر التوصلويتطىب املشكىة، يات جزئ

 خالل التفاوض.

 شاعرهم داخل اجلماعة حلثهممأو  اجتاهاهتمأو  سىوك األعضاءييد لتأابلثناء واالستحسان  :التشجيع -٣

 بنجاح.ا هبا ليقومو  مهمةأو  عمليف االستمرار عى  

والرتدد اليت تنتاب احلرية مواقف غري مباشر، حيث يستخدم يف أو  امباشر يكون أن  وميكن :هلتوجيا -٤

 األعضاء يف بعض األحيان. 

الفهم إىل  لألعضاء واليت تشرياألخصائي مبعين االستجاابت الواضحة من جانب  :الفهم الواضح -5

 والتعاطف واالهتمام والتقبل والتقدير واالحرتام ملشاعرهم.

من ا ال لألعضاء لتدريبهم عىيهلىمهام سواء ابألقوال واألفعا منوذجائي األخصدم يقأبن  مذجة:الن -٦

 األعضاء.ا لىمهام اليت يقوم هب منوذجأو  بعمل توقعيقوم ا هن خصائيادل األدوار، فاألخالل تب

 بعض التوقعات واألهداف. إشباعيف األعضاء ا ات معينة يستفيد منهبتمثيل سىوكي لعب الدور: -٧

تكنيكاته" قد  هوم، افرتاضاته،"املف املهامعى   الرتكيز نموذجاألبعاد العىمية لأن  دير ابلذكرومن اجل       

 اليتراعاة االفرتاضات معى   ث حرصه حييع مراحىمج ويف بناء برانمج التدخل املهينوجهت الباحث أثناء 
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عديل اجتاهات الشباب حنو وذلك لت مجيع مراحل التدخل املهين وذج واستخدام تكنيكاته يفالنما عىيه بين

  التدخني.

 مام :األبعمد العلمية لالجت

 :مفاهوم االجتمه ()أ

د استخدم ألول الىياقة وق معينإىل  يشري واليت Aptus األصل الالتيينإىل  اترجع كىمة االجتاه اترخيه      

االجتاه أن  إىل ماع"االجتىم ستعداد لىفعل. ويشري "قاموس عحتدث عن االا مره عند "هربرت سبنسر" عندم

 ءيشتقييم تكون بصدد ا اجلماعة عندمأو  سىوك الفرد يظهر يف ييل املكتسب الذاملأو  االستعداد: "وه

من  لعىوم االجتماعية ابنه: "حالةمعجم مصطىحات ا عرف يفوي (٧٧) موضوع بطريقة متسقة ومتميزة".أو 

أو  يتوضيحأثر ذات  ة الشخص وتكونتنتظم من خالل خرب  يوالنفس التأهب العصيبأو  االستعداد

تثري هذه االستجابة واالجتاهات قد تكون  املواقف اليتأو  استجابة الفرد جلميع املوضوعاتعى   يينامد

 (٧٩) ة.نوعيأو  عامةقد تكون ا اجيابية كمأو  سىبية

تماعية والنفسية حيث العىوم االج االجتاه تعبري مشرتك بنيأن  إىل ويشري قاموس اخلدمة االجتماعية       

وهذه التصرفات جتاه  سىبيةأو  خاصة اجيابيةأو  قد تكون عامةا تعىمه : "تصرفات الفرد الثابتة واليتيعين

 ".يسىوكا وأيض ومعريف يعاطف ينظر إليه من معينا السىوك والناس واألشياء، واالجتاه غاليا مخمتىف أنواع 

(٧٦) 

  (٩2)كوانت: مثالثة ادة من خالل االجتاهات ععى   التعرفويتم        

الفرد حول ا يدركه واألفكار اليتاملعتقدات إىل  ويشري Cognitiveعتقدات(: )امل كون املعريفامل -1 
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 اه(.خصائص )موضوع االجت بني أتنش والروابط اليتالصىة  موضوع االجتاه واعتقاده يف

واحلالة املزاجية والعواطف  املشاعرإىل  ريويش Affective)املشاعر(:  يالعاطف االنفعايلكون امل -٢ 

 ييتعىق مبوضوع االجتاه. ويعترب املكون العاطفا تصاحب الشخص فيماليت  واالستجاابت والنشاط العصيب

شخص من مشاعر يصاحب الا وهو م .املعتقدات والنوااي االجتاهات عنمييز  يصميم االجتاهات فهو الذ

 له.كرهه و أو  نفوره منه وحبهأو  عىيه ومن إقباله ورغبة حنو موضوع معني

 اإلنسانترتبط بتصرفات  ت اليتاخلطواإىل  ويشري Behavioral )التصرفات(: يكون السلوكامل -٣ 

به،  حول إحساسه الوجداين يتفكريه النمطعى   رضاه بناءأو  قبولهعى   يدلا اه مبموضوع االجتإزاء 

  ان وانفعاالته.اإلنس لتفكريمجة العمىية ية والرت احملصىة النهائ يالسىوككون ملايعترب ولذلك 
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 (81)والشكل التايل يوضح تصور ختطيطي ملكوانت االجتاهات: 
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 نه:احلالية أبالدراسة  يفا فإنه ميكن تعريف االجتاه إجرائي قسبا معى   وبناء         

 التدخني.لىشباب جتاه  هينوذ يساستعداد نف عمىية -6 

 : تمثل يفثالثة مكوانت، تا هلهذه العمىية  -0 

 رتتبة عىيه، سبل مكافحته(اآلاثر امل)املفهوم،  عارف الشباب عن التدخني: ويتضمن ماجلانب املعريف -

  ابلتدخني.ة طرتبالشباب امل: ويتضمن مشاعر والوجداين اجلانب االنفعايل -

 .بسىوك التدخني : ويتضمن تصرفات وممارسات الشباب املرتبطةيالسىوكاجلانب  -

نفسية )الدوافع ال :يفاجتاهات الشباب حنو التدخني تتمثل تعديل عى   لهناك دوافع ومثريات تعم -0

 ثناء الربانمج(. والثواب لىسىوك أة  عضوية اجلماعة، أتثري املكافأثرياملرتبطة مبرحىة الشباب، أت

  مه:االجت مءبن ) (

تشبع  اليتواقف املالشخصية، احة، السمات ملتومات اأهم عوامل تكوين االجتاه: )املعىمن           

  (٩0)طريق: انه ميكن تعىم االجتاهات عن  يير من  اإلشباع، وهناكا تعوق هذ الفرد واليتحاجات 

 .يفنحن نتعىم العديد من االجتاهات عن طريق التعىم االجتماع :اآلخرين هدة ومالحظةشام -1

 اآلخرينمن  لقبولا يتالق االجتاهات اليتبعض تعبري عن عند ال املكافأةعى   فنحن حنصل ة:املكافأ -٢

من القبول  يتالق ال أخرىعند التعبري عن اجتاهات نعاقب ا تكون ابلكىمة والثناء"، كمة قد واملكافأ

 قوة.تصبح أكثر أن  إىل متيل، واالجتاهات املكافاة اآلخرين

 باشرة مع موضوع االجتاه.التجربة املطريق عن ا تعىمهيتم االجتاهات من  فالعديد باشرة:التجربة امل -٣
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هناك حقيقة أن  إالاالجتاه هو سبب السىوك  ينر أن  تعودانا ابلرغم من أنن اخلاص:ا سلوكنحظة مال -٤

 االجتاه والدليل يري يفتغإىل  ييؤدأن  كنالسىوك ميأن  يوه لنظرية الشعور الذايتا وفقتقال أن  جيب أخرى

 اخلاص.ا حظة سىوكنالمب اجتاهاتنا  عى نستدلا ذلك أننعى  

ترمجة وأساليب بناء االجتاه حيث مت  ختىفةمكوانت االجتاه امل يالباحث قد راعأن  ومن اجلدير ابلذكر     

 حيقق املرجو يفا مب هينالشباب أثناء برانمج التدخل املا مارسه األنشطة اليت يفا ب وتضمينهياألسالتىك 

 حنو التدخني.اجتاههم 

 لة البام :العلمية املرتاطة مبرح بعمداأل  

 املدخن: مفاهوم البام ( أ) 

 يها )الشبان( والشباب أيضا "مجع )شاب( وكذ أنه:إىل  الىغة العربية هوم الشباب يفيشري مف       

ويبسرت" قاموس "ويشري  (٩٤)والسرعة". اط والقوة "النش: يعيننه ويعرفه املصباح املنري أب (٩0) احلداثة.

bsterWe (٩5) ."بكرةالشباب: "فرتة من مراحل العمر املأن  إىل  

 مبكرة.و فرتة من -

 ة. احلداثة واملراهقأو  مرحىة الطفولةبني تكون  فرتة من العمل اليت -

 يتاألفراد بني مرحى يأ - مرحىة املراهقة "األفراد يفالشباب: أن  إىل لعىوم االجتماعيةويشري معجم ا        

 العاشرة وحىتمن  )جازل( ليشمل املرحىة أمثالمن  ويستعمىه بعض العىماء -والنضج أحياان يالبىوغ اجلنس

سن إىل  البعضا وقد قيدهمرحىة الشباب غري حمددة ا فيه يتهتن الفرتة اليتأن  سن السادسة عشرة، إال

  (٩1) الثالثني.
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ح يوضا ما الشباب، فمنهة ماهي اب لتوضيحبالشمع  حماوالت وجهود العىماء واملشتغىنيد تعددت ولق     

د يتناوله من خالل اخلصائص واالحتياجات، وكذلك جنا ما )السن( ومنه مينملعيار ز ا اب وفقمفهوم الشب

والتكامل  جضوء النض يفأو  يمسوالنمو اجل ياجلنسضوء بىوغ النضج  هوم الشباب يفمف من حيدد

مراحل العمر من  حمددةمرحىة عمرية فالشباب  (٧٩) الدالالت.من  غري ذلكإىل  اة وميلىشخص ياالجتماع

ية ية الفردولوحتمل املسئات العالقومرونة العمل واألداء والنشاط عى   رةاإلنسان ابحليوية والقدا هيتميز في

 (٩٩) ة.واجلماعي

 ة أبنه:يالاحلالدراسة  يف دخنهوم الشباب املمف احث ميكن حتديدق فإن البسبا ضوء م ويف        

 ا.( عام00: 6٩)بني ا ، يقع عمر شاغىهاإلنسانلشباب مرحىة عمرية من مراحل عمر ا -6

ة صرية لىبحوث وتنمية اجملتمعات احملىياجلمعية املبربامج  املتطوعنيق ير بفا الشاب عضو كون يأن  -0

 مة.ظدورية ومنتة فبصا هية ومن املرتددين عىيابلغرب

 األقل.عى   شهردة وذلك مل يخارجإبرادته ودون إجبار تظم منبشكل غ ني لىتبدخناملمن  كونيأن  -0

 ام :ئص مرحلة البمخص) ( 

 واالجتماعية اليتية جية والنفسية والعقىية والعاطفص البيولو م مرحىة الشباب ابلعديد من اخلصائتتس       

 خرىواألحىة املراهقة مر  يفا مقدا ن هلأبا هقال وميكن وصفراحل العمرية، وتعترب مرحىة انتامل يعن ابقا متيزه

 إال يها هذه املرحىة م يفلىفرد  يلواالنفعا والعقىي يالنمو اجلسمدرجة مرحىة الرشد والشباب، وان  يف

 يفاألفراد بني روق الفردية تزداد حدة الفا مراحل منوه السابقة، هلذ يفا مر هب اليتصة لىتجارب واخلربات الخ

 (٩٦) هذه املرحىة.
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ببعض تأثر تص تىك اخلصائأن  إالمعظم اخلصائص بني الشباب  يفالتشابه من  مالرغوعى           

لىبيئة،  ياالجتماعية، والعادات والتقاليد، والتطور االجتماعل: "احلاجات بيئية احمليطة ابلشاب مثالعوامل ال

 حىة الشباب:خصائص مر هم أومن  (٦2) مالئمة.بصورة ا يتوافق معهأن  الشابعى   يينبغ واهلواايت" واليت

(٦6)  

والفتاة من  يتومالمح الف واكتمال شكلزان تاال اجلسم يف أيخذ منوحيث  ة:ميساخلصائص اجل -1 

 ا.وظائفهاالكتمال وأداء  الغدد اجلنسية يفأتخذ ا كماألنوثة،  أو  حيث مسات الرجولة

اكتساب القدرات ى  ع القدرة النضج، وتزدادإىل  هذه املرحىة يصل الذكاء يف العقلية: ائصصاخل -٢

ري... وكذلك التفك األشياء، والثقة ابلنفس، وحسن االختيار واالستقالل يفعى   حيث احلكممن  العقىية

 السن. يفاالجتاهات بدون مقاومة شديدة ابملقارنة. ابملتقدم  يفيري االستعداد لتقبل التغ

رحىة املراهقة، وختف الشحنة مب ةابملقارنا ما نوع يالصراع النفس أيهد ية:ولوجكاخلصائص السي -٣

 يواحابألنشطة الرايضية والنشغال ناالأو  حد أفراد اجلنس اآلخرأب ويزداد التعىق العاطفي ا،عالية نسبياالنف

 نية كالتصوير والسياحة. الرتفيهية واهلواايت الف

كان االهتمام ن  أ واالجتماعية، فبعد يةساحلياة النف يفالثقل ينتقل مركز  االجتماعية: اخلصائص -٤

القرارات. وبصفة عامة فإن  مرحىة اختاذهذه املرحة عى   طىقاجملتمع، وي مع  التوافق ابلذات تبدو الرغبة يف

 قورنت مبشكالت املراحل السابقة.ا إذا تعقيدأكثر مشكالت الشباب تعترب 

الدراسة  يف دخل املهينص عند بناء وتنفيذ برانمج التالباحث قدر اإلمكان تىك اخلصائ يراعوقد        

 الشباب حنو التدخني.احلالية لتعديل اجتاهات 
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 للدراسة: سمدسم: اإلجراءا  املناهجية

 ملستخدم: ناهج املالدراسة وا )أ( نوع 

الختبار  يتسعا منط الدراسات التجريبية ألهنإىل  يالدراسة احلالية تنتماسة فإن مع هدف الدر ا متشي        

 يفاملهام عى   الرتكيز منوذجتغري مستقل )استخدام مأثر اختبار  يفتمثل اسة واملالدر فرض  أخطأو  صحة

عى   التدخني(، وقد اعتمدت الدراسة احلالية تغري اتبع )تعديل اجتاهات الشباب حنومعى   خدمة اجلماعة(

حده، حيث يتم جتريبية وا مجاعةلتجربة القبىية البعدية ابستخدام التجرييب، وذلك ابستخدام ا املنهج شبه

اجلماعة التجريبية يتم عى   يذ برانمج التدخل املهينوبعد تنف ،قياس املتغري التابع قبل إدخال املتغري التجرييب

 عدمه.من  يري احلادثيتضح حجم التغ يوالبعد يري التابع ومبقارنة القياس القبىلىمتغ يإجراء قياس بعد

 ) ( أدوا  الدراسة: 

تمثىة الدراسة واملتالءم مع هدف تاليت  دوات البحثيةجمموعة من األعى   ة احلاليةاعتمدت الدراس         

 : يف

 :التدخني وا  حمقياس االجت -1

عى   ا( عبارة مت توزيعه٤5من )املقياس م( ويتكون 0221درويش  يالبيوم )أمايناملقياس ا أعد هذ        

" اجلانب الثاينلبعد ا"(، 65 -6) منوعباراته ، عريفب املاجلان"البعد األول" وهي: أبعاد رئيسية ثالثة 

(. ٤5 -06وعباراته من ) يثالث" اجلانب السىوكوالبعد ال"(، 02 -61وعباراته ) والوجداين االنفعايل

عى   ""دائماة حيث حتصل اإلجاب(، اندرا -أحياان -اختيارات )دائماثالثة وأمام كل بند من هذه البنود 

راعاة العبارات درجة واحدة(، مع م)عى   )درجتان(، واإلجابة "ال"عى   أحياان""واإلجابة درجات(  0)
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 (٦0)السالبة واملوجبة. 

 :سياقامل تاثب

عينة استطالعية عى   قياس من خالل إعادة االختبارعامل الثبات لىمقياس حبساب معدة املقامت م      

التجربة بعد أسبوعني من التطبيق  أجريت عىيهمن الذي ني غريدخن( من امل62)ا اثىة جملتمع الدراسة قدرهمم

 (.2.٩2(، والبعد الثالث )2.٩5) (، والبعد الثاين2.٦2األول ) األول، وبىغت معامالت الثبات لىبعد

ع متثىة جملاعينة استطالعية ممعى   الدراسة احلالية مت حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيقإطار  ويف      

( 02.٧قدرة ) يمبتوسط عمر ا امع (00: 6٩ممن ترتاوح أعمارهم بني ) نيدخناملمن ( 60)ا الدراسة قدره

(، ولىمقياس  2.٩٤(، والبعد الثالث )2.٦0) (، والبعد الثاين2.٩٦)د األول عامل الثبات لىبع، وبىغ مسنة

استخدام الباحث معامل ارتباط )سبريمان( لتحديد عامل ثبات معقول"، حيث ( "وهو م2.٩6كل )ك

 :ييىا موفق ( 2.26معنوية ) يمل الثبات عند مستو معا

 

 صدق املقياس: 

، ومت عمل التعديالت يإلجراء الصدق الظاهر كمني احملمن  (٩)عى   قياس بعرضهعدة املقامت م       

اط ألبعاد املقياس، حيث االرتب، وذلك حبساب يحساب الصدق التالزممت ا ون كماحملكما اقرتحه اليت

عى   والثالث واملقياس ككل ( لىبعد األول والثاين2.٩0، 2.٩5، 2.٦2، 2.٩٦االرتباط )عامالت بىغت م

 (.2.26) معنوية يستو م، وذلك عند التوايل
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كمني من األساتذة ( حم1عدد )عى   املقياسالدراسة احلالية قام الباحث بعرض إطار  ويف       

لوزارة األسرة والسكان لديهم التابع  يوالتعاط ة وعالج اإلدمانكافحدوق ماألكادمييني واملشرفني من صن

ومل جتر أية أبعاده الثالثة،  ياس يفاملق د يفبن يف اومل حيذ (٦0) امليدانية الكافية لتحكيم املقياس، اخلربة

ت عامالت مفكان ايتالذ حبساب الصدقتعديالت عىيه فجاءت آراؤهم متطابقة. وقد قام الباحث 

عامالت م يوالثالث واملقياس ككل، وه ( لىبعد األول والثاين2.٦1، 2.٦0، 2.٦2 ،2.٦٤االرتباط )

 ياس.جعىت الباحث لديه قناعة بصدق املقية جوهر 

 ة:واجلماعي ديةاملقابالت الفر  -٢ 

كافحة وعالج صندوق م بعض املسئولني يفمع  املقابالتمن  تطىبت الدراسة القيام ابلعديدحيث        

خماطر التدخني وبرامج مكافحته ومهام جلان الرصد لوزارة األسرة والسكان ملناقشة  عالتاب ياإلدمان والتعاط

 اجملال الطيب توحة مع اخلرباء يفاملقابالت املفأجري عدد من ا قانون التدخني، كمواإلبالغ عن انتهاكات 

جات الشباب احتياعى   والوقوفجملتمع إلجراء مثل هذه الدراسات، وجمال رعاية الشباب ملعرفة حاجة ا

صالحية  يني، ومددخنلتعديل اجتاهات الشباب املا ممارستهميكن  من وجهة نظرهم، وأهم األنشطة اليت

 .التدخل املهيناملهام لتحقيق أهداف برانمج عى   الرتكيز منوذج

اجتماعات اجلماعة تعقب  اليتحتىيل التقارير الدورية  يفد الباحث وقد اعتم الدورية: التقارير -٣

  (٦٤) ددات التالية:ضوء احمليف جريبية الت

 االجتماع. يتو حم -أهداف االجتماع.  - البياانت األولية. -

 يفاالجتماع، دور الباحث  يفستخدمة امل ضوء عناصره احملددة: )أساليب التدخل املهين يفحتىيل التقرير  -

 (.التدخل املهين نتائجتوجيه وإدارة االجتماع، 
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 :بياانت إحصائياساليب معاجلة الأ -٤

عى   ( الستجابة عينة الدراسةخالل استخدام: )التكرارات )كمت حساب بياانت الدراسة من        

، يألعضاء اجلماعة التجريبية، االحنراف املعيار  يعدوالب ، متوسط الفروق بني القياس القبىيعبارات املقياس

 (.سبريمان" حلساب ثبات املقياسعامل ارتباط "اختبار )ت( م

 ة:جممال  الدراس. ج 

 املكاين: اجملال -1 

وذلك لقيام اجملتمعات احملىية ابلغربية، صرية لىبحوث وتنمية اجلمعية املعى   وقع اختيار الباحث       

اجلمعية  إدارةبدت أا جمال التنمية اجملتمعية والبحوث امليدانية، كم تميزة يفالربامج املمن  اجلمعية بتنفيذ عدد

 ا.بتنفيذ الدراسة واالستفادة من نتائجها ترحيبه

 شري:بلا اجملال -٢ 

مية اجملتمعات نصرية لىبحوث وتبرامج اجلمعية امليف تطوعني الشباب املمجيع  عاينة يفمت حتديد إطار امل      

( 00: 6٩بني ) خمتىفةمراحل عمرية من  ااب( ش05وكان عددهم )منتظمة، بصفة ا رتددين عىيهاملمن  احملىية

 بتطبيق مقياس االجتاه حنوقام الباحث مث  (،66ني منهم وعددهم )دخنحيث مت استبعاد غري امل ا،عام

  :كالتايلام بتصحيح املقياس وتصنيف نتائجه  قمث (، 0٤عضاء الربانمج وعددهم )أ يابقعى   التدخني

اه حنو االجت مقياسعى   خفضة(من)درجات عى   احصىو الذين  وعة الشباباألول: ويضم جمم ياملستو  -

 شباب(. ٤وبىغ عددهم )رجة( د ٤5من )أقل التدخني 

مقياس االجتاه حنو عى   متوسطة()درجات عى   احصىو الذين  وعة الشباب: ويضم جممالثاين ياملستو  -
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 شباب(. ٧)درجة( وبىغ عددهم  ٦2: ٤1بني اوح التدخني )ترت 

اه حنو مقياس االجتعى   جات مرتفعة()در عى   احصىو الذين  ويضم جمموعة الشبابالثالث:  ياملستو   -

 شاب(. 60)درجة( درجة وبىغ عددهم  605: ٦6)بني ترتاوح  التدخني

الثالث ممن  ياملستو يف ومت اختيار الشباب  املستويني األول والثاينيف مت استبعاد الشباب                

 (.شااب 60). دهمحنو التدخني وعد االجتاهمقياس تعديل عى   مرتفعةدرجات عى   احصىو 

 لزمين:ا اجملال -٣ 

 .م0262ديسمرب هناية إىل  أول أكتوبرمن  شهورثالثة رقت استغ بفرتة إجراء التجربة واليتحتددت       

 بة:التجر اجراء: خطوا  سمبعم

ة اجلماعة لتعديل اجتاهات خدم يفاملهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام إىل  هدفت الدراسة احلالية    

 الباحث اخلطوات اآلتية: حنو التدخني، ولتحقيق ذلك اتبعب لشباا

 لتالية:اا:ات وتضمنت اإلجر  :يقال التدخل املاهنم حلة م)أ( مر

 .هينالقياس وتصميم برانمج التدخل امل الدراسات السابقة لتجهيز أدواتعى   االطالع -

 شروط املعاينة السىمية(.ا فيه يروع )واليتاختيار عينة الدراسة  -

 الصدق والثبات"."التأكد من املعامل السيكومرتية لىمقياس  -

ع بعض املؤسسات مت التنسيق ما إجراء التجربة، كمعى   موافقتهممن  اجلمعية لىتأكداالتصال إبدارة  -

مديرية الشباب والرايضة... ، ياالجتماعالدفاع  ي، اندياإلدمان والتعاطوعالج كافحة دوق ممثل: صن

 البشرية واملادية الالزمة لىربانمج.توافر اإلمكانيات عى   ئنانلالطم وذلك
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 نت اإلجرا:ات التالية:وتضم : ( مرحلة التدخل املاهني)

 التجريبية "ابستخدام مقياس االجتاه حنو التدخني".لىجماعة  يإجراء القياس القبى -

حيث مت  -وبينهم  يصائاألخوذلك بعد إمتام التعارف بني  -ية التعاقد مع أعضاء اجلماعة التجريب -

مع  ا،وعددهبرانمج التدخل وأماكن االجتماعات وأهداف  ا،هضوئ يفسيتم العمل  مناقشة املعايري اليت

 حيث مت البدء من بؤرة اهتمام األعضاء.ا سيتم ممارسته اليتاألنشطة مناقشة بعض 

عقد ا شهور مت خالهلثة ثالمع أعضاء اجلماعة التجريبية وذلك ملدة  املهينبرانمج التدخل  تنفيذ -

انعقاد اجتماعات اجلماعة مناسبة لنوع النشاط املمارس فرتة  تكونأن  راعاةمع م ا،اجتماعني أسبوعي

 املهام.عى   الرتكيز منوذجة فىسفمع ا ولظروف األعضاء، ومتاشي

ا لقصور فيها ينواح يفالالربانمج لت القوة والضعف يف ينواحعى   اعات تقوميية لىوقوفمت عقد اجتم -

 الربانمج.ا يتيحه وإاتحة الفرصة لألعضاء الكتساب اخلربات التقدمية اليتابستمرار، ا وتعديىه

 وتضمنت اإلجرا:ات التالية: :بعد التدخل املاهنيم حلة م)ج( مر

الدراسة لتحديد عن طريق أدوات  التدخل املهينفرتة لىجماعة التجريبية بعد هناية  يإجراء القياس البعد -

 اجتاهات كل عضو من أعضاء اجلماعة التجريبية حنو التدخني.يف يري التغ يدم

 لىوقوفلىجماعة التجريبية  يوالبعد يبني القياس القبىاإلحصائية إلجراء املقارانت ب ياألسالاستخدام  -

 عدمه.من  صحة فروض الدراسةوالتحقق من  نتائج التدخل املهينعى  
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 :ثممنم: برنممج التدخل املاهني 

 :يمفاهوم برنممج التدخل املاهن( أ) 

عى   زالرتكي منوذجاستخدام إىل  برامج وانشطة متنوعة هتدفمن  اجلماعةأخصائي يقوم به ا ل مك          

 عايل، االنفعريفاجلانب "امل الشباب حنو التدخني متمثىة يفخدمة اجلماعة لتعديل اجتاهات يف املهام 

ب الفنية لطريقة خدمة اجلماعة ياألسالو ذلك املبادئ واملهارات  يفا ستخدمم"؛ ي، السىوكوالوجداين

 املهام.عى   الرتكيز نموذجنية لوالتكنيكات الف

 :ياملاهن خلالتد جبرنمم ادافأ ) ( 

عى   كيزالرت  منوذجاستخدام " :الدراسة احلالية يف يف هينلربانمج التدخل امل ياهلدف الرئيسيتمثل          

 ةفرعيا افهدأ يلتعديل اجتاهات الشباب حنو التدخني"، ويتضمن اهلدف الرئيسماعة املهام يف خدمة اجل

 ، االنفعايلي)اجلانب الفكر  لتعديلاملهام يف خدمة اجلماعة عى   الرتكيز منوذج: استخدام تتمثل يف

 ( لىشباب حنو التدخني.ي، السىوكوالوجداين

 :يخل املاهندالتمج منبرم اهيقوم علي يتلاامرا  واالعت س( األسج)

 :األسس التي يقوم علياهم برنممج التدخل املاهني (١)

 التدخني.جمال مكافحة  تخصصني يفته مع بعض العامىني واخلرباء املالباحث ومقابالمالحظات  -6 

 إليه الدراسة احلالية. يتسع يالذ ياهلدف الرئيس -0 

 ".فةتىخاتيجياته وتكنيكاته املوإجراءاته واسرت مبادئه ن خالل املهام "معى   الرتكيز منوذج -0 

 ق وتوصيات.حقائمن  انتهت إليها نتائج الدراسات السابقة وم -٤ 
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 الدراسة احلالية.ا اعتمدت عىيه فاهيم اليتوامل ياإلطار النظر  -5 

 :ياملاهنخل دالتخالل ث الامح مامرع ي( االعتامرا  الت٦)

توفر الرغبة  -ء اجلماعة واجلماعة ككل )تقبل أعضا :ياالجتماع يارات تتعلق ابألخصائاعتب -1

 عى الرتكيز  منوذجالتدخني واستخدام جمال مكافحة  يف اد العىمي والعمىياإلعد -واالستعداد ملساعدهتم

برانمج التدخل يذ تنفأثناء راعاة اجلوانب البيئية م -راعاة التوقيت املناسب لىتدخل املهينم -املهام

احتياجات عى   ب املناسبة لدراسة اجلماعة والتعرفياألسالراعاة م -املتاحة يات املادية والبشرية واإلمكان

 ة(.وعناصره املختىف راعاة التقومي املستمر ملراحل التدخل املهينم -أعضائها

ة املهنية )مراعاة بناء العالق خدمة اجلماعة:يف  املهامعلى  الرتكيز منوذجات تتعلق ابستخدام اعتبار  -٢

 -ملهامهم جنازجتماعي لضمان التخطيط واإلاال يم البعض، وبينهم وبني األخصائضهاألعضاء وبعبني 

ة حول وجهات نظر متقاربإىل  لىتوصل رالرأي والرأي اآلخإىل  واالستماعالتفاوض من راعاة توافر قدر م

يرغبه ا معى   زراعاة الرتكيم -ميوهلم ورغباهتمة عن رب عجلماعة التجريبية واملاء ااملهام اليت تتناسب مع أعض

إىل  ة والتنوع والتدرج من األسهلتتسم املهام ابملرونأن  راعاةم -األخصائييفكر فيه ا معى   األعضاء وليس

راعاة استثارة قدرات م -ربات التقدمية لألعضاءلىخا جانب توفريهإىل  شوقة،وان تكون م األصعب،

راحل ملا تبعا اليت تىيهإىل  همةامل إجنازمن  قالبينهم لالنتا التفاعل اجلماعي االجيايب فيمعى   األعضاء

خالل من  يعاين منه األعضاءا الفهم الواضح من جانب األخصائي ملراعاة م -النجاح اليت حتققت

جانب األخصائي من  ستمرلتشجيع املا مراعاة -مشاعرهممام، والتقبل، والتقدير، واحرتام التعاطف، واالهت

لتحقيق أهداف  خرىالتخصصات األالتعاون بني األخصائي وبني  اةمراع -مهامهم جنازاء إللألعض

إاتحة الفرصة لألعضاء جانب إىل  ملناسب لتدخل األخصائي،ا قيتالتو  مراعاة -التدخل املهين لألعضاء
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مت ا تقييم م مراعاة -مهم وكيفية التغىب عىيهاهم ملهاإجناز لىتعبري عن مقرتحاهتم يف حتديد العقبات اليت تعوق 

 هداف(.ذلك من أعى   يرتتبا ثمار مقيقه أثناء فرتة التدخل املهين واستغالل واستحت

يه التوج مراعاة -خدمة اجلماعة  يفمبادئ وضع وتصميم الربانمج  مراعاة) ابلربانمج:اعتبارات تتعلق  -٣

باع ثمار إمكانيات وطاقات أعضاء اجلماعة ابلشكل األمثل إلشاست ن منكمت الختيار األنشطة اليت

 يفوع التن -الربانمجأهداف حتقيق  يفاملهام عى   الرتكيز منوذجتكنيكات من  االستفادة -حاجاهتم ورغباهتم

 مرونة الربانمج وتكامىه(. -وسائل التعبري عن الربانمج

أمناط التفاعل  مراعاة -ص ومسات مجاعات الشبابخصائ مراعاة) اعتبارات تتعلق ابجلماعة: -٤

 يط اجلماعوأساليب الضغ يراعاة أساليب الضبط اجلمعم -ياجلمع توجيه السىوكوسبل املختىفة  ياجلماع

بعضهم البعض رغم تباين احتياجاهتم وتباين يكمل األعضاء أن  مراعاة -لىجماعةلتحقيق امتثال األعضاء 

 خرباهتم ومعارفهم(. اجتاههم حنو التدخني لتفاوت

سسة راعاة لوائح وشروط املؤ م -ياجملتمع احملى املؤسسة يفأهداف  مراعاة) ابملؤسسةاعتبارات تتعلق  -5

 -ياجملتمع احملى يف خرىمراعاة عالقة املؤسسة ابملؤسسات األ -ؤسسة ابملاإلمكانيات املتاحة  مراعاة -

 (.ياجملتمع احملى يفا هدافهأحتقيق  تواجه املؤسسة يف قات اليتراعاة املعو م

 :ي)د( أنسمق برنممج التدخل املاهن

صرية لىبحوث وتنمية برامج اجلمعية امل شاركني يفاملتطوعني الشباب املدخنني املفئة وهم  نسق العضو: -1

لىربامج واألنشطة اجلماعية  مارسنيابنتظام ومن املا عىيهددين املرت من  ربية،لغاجملتمعات احملىية اب

 .برانمج التدخل املهينا يتيحه اليتنية( والدينية، والف)االجتماعية، والرايضية، والثقافية، 
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.٣.٣ 

 ركة الفعالة يفشاو من أعضاء اجلماعة التجريبية لىمحة الفرصة لكل عضإات ويتمثل يف نسق اهلدف: -٢

 تعديل اجتاهاته حنو التدخني.إىل  لىوصولحمتوايت الربانمج 

ثىون مم أهداف التدخل املهينع الباحث لتحقيق ما تعاونو الذين  األشخاص ويتمثل يف نسق األدا:: -٣

جلان الرصد  مشريف، يوعالج اإلدمان والتعاطكافحة معتمدين من صندوق "إدارة اجلمعية، املدربني امل :يف

الدفاع دية أن يف، طبيب، بعض األخصائيني نيكادميياألاألساتذة واإلبالغ التابعني لىصندوق، بعض 

 جال دين".والرايضة، وبعض ر باب الش يفاألنشطة  شريف، بعض العامىني ومياالجتماع

وجه لىتفاعالت اجلماعية )الباحث( امل ياالجتماع ياألخصائ يفويتمثل  يري:التغعلى  ساعدالنسق امل -٤

 .هداف التدخل املهينعىيهم لتحقيق أ أتطر  التغريات اليت يفؤثر ماعة، واملألعضاء اجل

 :ياملاهندخل التم  وتكنيكيم  )د( اسرتاتيجي

 :ياملاهنل التدخم  اسرتاتيجي[ ١] 

 يف االعتماد املهامعى   الرتكيز منوذج ابستخداماملهين سرتاتيجية األساسية لربانمج التدخل تعتمد اال        

 املهام ومها: إجنازتسهل اليت  نوعني من االسرتاتيجياتا همن وينبثقا )املهام( ذاهتعى  

وعة من املهام العامة دون تفصيالت جمالتجريبية مبيقوم أعضاء اجلماعة ا عامة(: وفيهسرتاتيجية )املهام الا -

 ينبغي فعىه يف تىك املهام.ا دقيقة مل

ويقوم أعضاء اجلماعة التجريبية مبجموعة من املهام التفصيىية يف ضوء ا وفيهسرتاتيجية )املهام اإلجرائية(: ا -
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 املهام العامة.

 :يتكنيكيم  التدخل املاهن[ ٦]

يكات التكن ياالجتماع األخصائي املهام فقد استخدامعى   الرتكيز منوذجضوء اسرتاتيجيات  يف         

 املهين:التدخل التالية يف برانمج 

 واألعضاء ملساعدهتم األخصائيبني ا والتجاوب فيمالثقة من  ويستهدف توفري قدر ة املهنية:بنا: العالق -

 بشكل كامل.ا هإجناز التخطيط ملهامهم و عى  

جانب من  جنازاليت تتطىب اإلاملهام  تقاربة حول بعضمر نظوجهات إىل  التوصل ويستهدف التفاوض: -

  تعديل اجتاههم حنو التدخني.إىل  اىهجمميف األعضاء واليت هتدف 

 ا،ق عىيههم لىمهام املتفإجناز عند  ألعضاء اجلماعةاإلجيايب ويستهدف تدعيم السىوك السوي  التشجيع: -

 ارة، التفسري، التوظيف(. والنجاح من خالل أساليب )االستثاالستمرار عى   هموحث

احلرية والرتدد اليت تنتاهبم عند مواقف النصيحة يف يستهدف مساعدهتم من خالل إعطاءهم و  التوجيه: -

 هلم.الىوم أو  عن توجيه التأنيبا بعيدا عىيهفق املتهم لىمهام إجناز 

ت ترتبط كالمنه األعضاء من مشيعاين ا فهمه ملعى   ويستهدف أتكيد األخصائي الفهم الواضح: -

 وذلك من خالل )التعاطف، االهتمام، احرتام وتقدير مشاعرهم(.ابلتدخني وتؤثر عىيهم 

هم عى  إجناز  يساعدهما من املهام لالقتداء به مبا منوذجف تقدمي األخصائي لألعضاء ويستهد جة:النمذ -

 لىمهام اليت تعدل من اجتاههم حنو التدخني.

 جنازالتجريبية من ممارسة بعض األدوار اليت ترتبط إباء اجلماعة أعضتدريب ومتكني ويستهدف  لعب الدور: -
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مهامهم  إجنازجديدة قد تساعدهم يف أمناط هبدف إكساهبم وتعىيمهم مع األخصائي، ا عىيهق املتفمهامهم 

 التدخني.ل قد يساهم يف تعديل اجتاههم حنو بشك

 :الدراسةج نتمئ :معتمس

يتضح ا منه، كمروض الفرعية املنبثقة ة وكذلك الفلىدراس يرض الرئيسأثبتت نتائج الدراسة صحة الف        

 يف اجلداول التالية:

 (1)رقم  دولج

 دخنيالت وح االجتا اس مقيعلى  يدوالبع يلبالقياس الق ة يفلتجريبية ايوضح درجات أعضا: اجلماع

 م

درجات القياس القبلي للجماعة 
الدرجة  التجريبية

 الكلية

عدي درجات القياس الب
الدرجة  للجماعة التجريبية

 الكلية
 معريف

انفعايل 
 ووجداين

 معريف سلوكي
انفعايل 
 ووجداين

 سلوكي

6 0٦ 0٧ 0٩ 66٤ 0٩ 02 0٩٧ ٦ 

0 ٤0 ٤2 ٤6 600 06 0٩ 0٩٧ ٩ 

0 ٤6 0٤ ٦0 600 0٦ 01 0٩ ٩0 

٤ 0٦ 01 0٧ 660 0٩ 0٤ 0٧٦ ٧ 

5 0٧ 0٩ 0٩ 660 05 06 0٧ ٦5 

1 ٤ ٤٤6 ٤0 60٧ 00 02 06 ٦0 

٤ ٧6 0٤ ٦0 600 0٦ 06 02 ٦2 
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٩ 0٤ ٦2 0٩ 66٧ 0٩ 0٦ 0٩٤ ٧ 

٤ ٦6 0٦ 0٩ 66٩ 0٦ 00 06 ٦0 

62 ٤0 ٤0 ٤0 60٧ 06 0٦ 0٩٩ ٩ 

66 ٤0 ٤6 ٤6 605 00 0٦ 02 ٦6 

60 0٧ 0٦ 0٧ 660 0٦ 0٩ 0٩ ٩5 

60 ٤6 ٤0 ٤2 600 0 0٧ 0٩٧ ٦ 

 6601 0٧5 01٤ 0٩0 6551 561 56٤ 501 جمـ

 (٢)رقم  دولج

 البعد األول يفيبية للجماعة التجر  يدلبعوا يالقبلياس الق بنيوق ة للفر اإلحصائيالت يوضح الدال

 ()اجلانب املعريف التدخني وا  حملقياس االجت

 ف ٢ح
روق عن احراف الف

 املتوسط

 الفرق بني

 القياسني

درجات القياس 
 يالبعد

درجات القياس 
 يالقبل

 م

2.221 - 2.2٩  66 0٩ 0٦ 6 

2.221 - 2.2٩ 66 06 ٤0 0 

2.٩5 2.٦0 60 0٤ ٦6 0 

2.221 - 2.2٩ 66 0٩ 0٤ ٦ 

2.٩5 2.٦0 60 05 0٧ 5 

2.٩5 2.٦0 60 00 ٤٤ 1 
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2.٩5 2.٦0 60 0٤ ٦6 ٧ 

2.221 - 2.2٩ 66 0٩ 0٩ ٦ 

2.٩5 2.٦0 60 0٤ ٦6 ٦ 

2.221 - 2.2٩ 66 06 ٤0 62 

2.221 - 2.2٩ 66 00 ٤0 66 

٦.٤٦ - 0.2٩ ٩ 0٦ 0٧ 60 

6.6٧ - 6.2٩ 62 06 ٤6 60 

 جمـ   6٤٤  6٤.٦5

  0.1٩6( = 2.26معنوية ) يستو مت اجلدولية عن  

 

 

 

انب يتعىق ابلبعد األول )اجلا يمتوجد فروق معنوية فإذن ت )اجلدولية( من  )احملسوبة( أكربت أن  حيث  

 يعند مستو  التدخل املهين بل وبعد إجراءلتجريبية قالتدخني ألعضاء اجلماعة ا( ملقياس االجتاه حنو املعريف

 (.2.26)معنوية 
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ذات  إجيابيةعالقة توقع وجود "من امل ه:انإىل  يشري ياألول الذ يرض الفرعالف صحة يثبتا وهذ         

 ي( لدخدمة اجلماعة وتعديل )اجلانب املعريفيف املهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام بني دالله إحصائية 

 لتدخني".االشباب حنو 

 (٣)رقم  دولج

للفروق بني القياس القبلي والبعدي للجماعة التجريبية يف البعد الثاين ة اإلحصائيدالالت يوضح ال

 ملقياس االجتا  حو التدخني )اجلانب االنفعايل الوجداين(

 م
درجات القياس 
القبلي للجماعة 

 1التجريبية س

درجات القياس 
البعدي للجماعة 

 ٢التجريبية س

 ق بني القياسنيالفر 

. 1ف = )س
 (٢س

احراف الفروق عن 
 املتوسط

 ح ف )ف. م ف(
 ف ٢ح 

6 0٧ 02 ٤ - ٧.5٤ 02.16 

0 ٤2 0٩ 60 2.٤1 2.06 

0 0٦ 01 60 6.٤1 0.60 

٤ 01 0٤ 60 2.٤1 2.06 

5 0٩ 06 6٧ 5.٤1 0٦.٩6 

1 ٤6 02 66 - 2.5٤ 2.0٦ 

٧ 0٦ 06 ٩ - 0.5٤ 60.50 

٤ ٩2 0٦ 66 - 2.5٤ 2.0٦ 

٦ 0٦ 00 ٤ - ٧.5٤ 02.16 
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62 ٤0 0٦ 6٤ 0.٤1 1.25 

66 ٤6 0٦ 60 2.٤1 2.06 

60 0٦ 0٩ 66 - 2.5٤ 2.0٦ 

60 ٤0 0٧ 65 0.٤1 66.٦٧ 

 625.06  652   جمـ

  0.1٩6 = (2.26معنوية ) ياجلدولية عن مستو ت       

 6٤.2٧ت )احملسوبة( =       66.5٤ = (ف)م روق الفمتوسط      

 يتعىق ابلبعد الثاينا توجد فروق معنوية فيمإذن )احملسوبة( أكرب من ت )اجلدولية( ت أن  يثح        

االجتاه حنو التدخني ألعضاء اجلماعة التجريبية قبل وبعد إجراء ( ملقياس والوجداين عايلانب االنف)اجل

 (.2.26معنوية ) يعند مستو  التدخل املهين

دالله ذات  إجيابية عالقةوجود توقع املأنه: "من إىل  يشري يالذ اينالث يرض الفرعيثبت صحة الفا وهذ     

( والوجداين املهام يف خدمة اجلماعة وتعديل )اجلانب االنفعايلعى   الرتكيز منوذجاستخدام بني إحصائية 

  الشباب حنو التدخني". يلد
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 (٤جدول رقم )

للجماعة التجريبية يف البعد الثالث  يوضح الدالالت اإلحصائية للفروق بني القياس القبلي والبعدي

 ملقياس االجتا  حو التدخني )اجلانب السلوكي(

 م
درجات القياس 
القبلي للجماعة 

 1التجريبية س

درجات القياس 
البعدي للجماعة 

 ٢التجريبية س

 الفرق بني القياسني
. 1ف = )س

 (٢س

احراف الفروق عن 
 املتوسط

 ح ف )ف. م ف(

 ٢ح 
 ف

6 0٩ 0٦ ٦ - 6.٩5 0.٤0 

0 ٤6 0٩ 60 0.65 ٤.10 

0 ٤0 0٩ 6٤ 0.65 ٦.٦0 

٤ 0٧ 0٧ 62 - 2.٩5 2.٧0 

5 0٩ 0٦ ٦ - 6.٩5 0.٤0 

1 ٤0 06 66 2.65 2.20 

٤ ٧0 02 60 6.65 6.00 

٩ 0٩ 0٧ 66 2.65 2.20 

٦ 0٩ 06 ٧ - 0.٩5 6٤.٩0 

62 ٤0 0٩ 6٤ 0.65 ٦.٦0 

66 ٤6 02 66 2.65 2.20 

60 0٧ 0٦ ٩ - 6.٩5 0.٤0 
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60 ٤2 0٦ 66 2.65 2.20 

 56.11  6٤6   جمـ

 0.1٩6( = 2.26ت اجلدولية عن مستوى معنوية )   

   6٦.20ت )احملسوبة( =       62.٩5متوسط الفروق )م ف( =    

يتعىق ابلبعد الثالث ا د فروق معنوية فيمبة( أكرب من ت )اجلدولية( إذن توجت )احملسو أن  حيث          

 ينقبل وبعد إجراء التدخل املهالتدخني ألعضاء اجلماعة التجريبية و حن ( ملقياس االجتاهيكانب السىو )اجل

 (2.26معنوية ) يعند مستو 

ذات  إجيابية عالقةتوقع وجود من املانه: "إىل  يشري يالثالث الذ يالفرعرض يثبت صحة الفا وهذ        

( ييف خدمة اجلماعة وتعديل )اجلانب السىوكاملهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام بني دالله إحصائية 

  لىشباب حنو التدخني".
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 (5)رقم  دولج

 للجماعة التجريبية يدلبعوا يلبالقياس القبني  روقللف ةاإلحصائيالدالالت  يوضح

 كل()ك دخنيالت وح االجتا اس ملقي 

 م
درجات القياس 
القبلي للجماعة 

 1التجريبية س

درجات القياس 
البعدي للجماعة 

 ٢لتجريبية سا

 الفرق بني القياسني
 (٢. س1ف = )س

احراف الفروق عن 
 املتوسط

 ح ف )ف. م ف(
 ف ٢ح 

6 66٩٧ ٤ 0٧ - 1.٤1 ٤6.٧0 

0 600 ٩٧ 01 0.5٤ 1.٤5 

0 600 ٩0 0٦ 5.5٤ 02.1٦ 

٤ 660 ٧٦ 00 - 2.٤1 2.06 

5 660 ٧5 0٤ ٩.5٤ 02.16 

1 60٦ ٧0 0٤ 2.5٤ 2.0٦ 

٧ 600 ٦2 00 - 6.٤1 0.60 

٩ 66٩٤ ٧ 00 - 2.٤1 2.06 

٦ 66٦ ٩0 01 - ٧.٤1 55.15 

62 60٩٩ ٧ 0٦ 5.5٤ 02.1٦ 

66 605 ٦6 0٤ 2.5٤ 2.0٦ 

60 660 ٩5 0٩ - 5.٤1 0٦.٩6 
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60 600 ٩٧ 01 0.5٤ 1.٤5 

 005.06  ٤05   جمـ

 0.1٩6( = 2.26ت اجلدولية عن مستوى معنوية )      

 0٧.٩٩ت )احملسوبة( =     00.٤1متوسط الفروق )م ف( =       

يتعىق مبقياس االجتاه ا معنوية فيم د فروقجتو إذن ت )احملسوبة( أكرب من ت )اجلدولية( أن  حيث       

معنوية  يمستو عند  بل وبعد إجراء التدخل املهينو التدخني )ككل( ألعضاء اجلماعة التجريبية قحن

(2.26.) 

دالله ذات  إجيابية عالقةتوقع وجود انه: "من املإىل  يشري يالذ يرض الرئيسيثبت صحة الفا وهذ      

 خدمة اجلماعة وتعديل اجتاه الشباب حنو التدخني". يف املهام عى   يزالرتك منوذجة بني استخدام إحصائي



 املؤمتر العلمي الدويل الرابع والعشرون للخدمة االجتماعية ))اخلدمة االجتماعية والعدالة االجتماعية((

3042 

 للدراسة:ة النتمئج العمم

ذات  ابيةإجي عالقةوجود توقع "من امل :أنهإىل  يشري ياألول الذ يرض الفرعأثبتت النتائج صحة الف -6

 ي( لد)اجلانب املعريفخدمة اجلماعة وتعديل يف املهام عى   الرتكيز منوذجدالله إحصائية بني استخدام 

أن  ووجد يالقياس القبى عنه يف يالقياس البعد التدخني"، فقد اخنفضت درجات األعضاء يفالشباب حنو 

ذلك  ويف يوالبعد يبني القياسني القبى جوهريةفروق وجود  يعينا اجلدولية مم )ت(( احملسوبة أكرب من ت)

 استخدمه الباحث. ياملهام الذعى   الرتكيز منوذجابستخدام  برانمج التدخل املهين عى  فاعىية داللة

ذات  إجيابية املتوقع وجود عالقةمن نه: "أإىل  يشري يالذ الثاين يرض الفرعأثبتت النتائج صحة الف -0

 )اجلانب االنفعايلخدمة اجلماعة وتعديل يف املهام عى   الرتكيز منوذجاستخدام  دالله إحصائية بني

القياس  عنه يف يالقياس البعد يففقد اخنفضت درجات األعضاء التدخني"، الشباب حنو  يلد( اينوالوجد

 يوجود فروق جوهرية بني القياسني القبى يعينا من )ت( اجلدولية مم أكربوبة احملس)ت( أن  ووجد يالقبى

 يالذاملهام عى   ج الرتكيزابستخدام منوذ  املهينبرانمج التدخل  عى  فاعىية داللةذلك  ويف يوالبعد

 استخدمه الباحث.

ذات  إجيابيةعالقة توقع وجود "من امل أنه:إىل  يشري يالثالث الذ يرض الفرعأثبتت النتائج صحة الف -0

 ي( لديجلماعة وتعديل )اجلانب السىوكخدمة ايف املهام عى   الرتكيز منوذجبني استخدام دالله إحصائية 

أن  ووجد يالقياس القبى عنه يف يالقياس البعد اخنفضت درجات األعضاء يفالشباب حنو التدخني"، فقد 

 ذلك ويف يوالبعد يجوهرية بني القياسني القبىفروق وجود  يعينا سوبة أكرب من )ت( اجلدولية مم)ت( احمل

 استخدمه الباحث. ياملهام الذعى   الرتكيز منوذجابستخدام  هينبرانمج التدخل امل عى  فاعىية داللة

دالله ذات  إجيابية عالقةتوقع وجود امل"من  :أنهإىل  يشري يالذ يرض الرئيسأثبتت النتائج صحة الف -٤
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اجتاهات الشباب حنو خدمة اجلماعة وتعديل يف املهام عى   ج الرتكيزاستخدام منوذ بني إحصائية 

احملسوبة )ت( أن  القياس القبىي ووجد يفعنه  يالقياس البعد اخنفضت درجات األعضاء يففقد  التدخني"،

عى   ذلك داللة ويف لبعديجوهرية بني القياسني القبىي وافروق وجود  يعينا أكرب من )ت( اجلدولية مم

 .استخدمه الباحث ياملهام الذعى   الرتكيز منوذجابستخدام  برانمج التدخل املهين فاعىية

 م  الدراسة:توصي

ب حنو ميكن من تعديل اجتاهات الشباا ساليبه وخطواته املهنية مباملهام أبعى   الرتكيز منوذجاستخدام  -

 جمال مكافحة التدخني دورات تدريبية لألخصائيني االجتماعيني العامىني يفب إعداد التدخني، وذلك يتطى

 استخدامه.عى  

لالستفادة من تنوع  يوالقوم ياحملىالنطاق عى   ة ملكافحة التدخنيبعمل شبكأمهية قيام اجلمعيات األهىية  -

 املؤسسات احلكومية املعنية مبكافحة التدخني.مع التعاون مع  ا،تكامل جهودهو ا خرباهت

 البعيد، والرتكيز ياملدعى   إالتظهر عادة  الاليت  خماطر التدخنيتكثيف دور اإلعالم لتوضيح عى   العمل -

 ني.لتقدمي العون لىمدخنا ء إليهميكن الىجو اليت  واملؤسسات آليات العالجعى  

ا كافة جوانبه  ة لىتعامل مع مشكىة التدخني منوافر اإلمكانيات املادية والبشريتضافر اجلهود وتعى   العمل -

  ا.عناصرهلتعدد وتداخل ا نظر 

دور جلان الرصد واالبالغ يط مع تنشا التوعية ابألطر التشريعية املرتبطة مبكافحة التدخني وتفعيل عقوابهت -

كن من تكوين قاعدة ميا التابع لوزارة األسرة والسكان مب يكافحة وعالج اإلدمان والتعاطلصندوق مالتابعة 

  لىظاهرة. يكمدخل لىتصد  املشكىة ورصد انتهاكات القانونواقعية عن حجم 
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من حدة املهام يف خدمة اجلماعة لىتخفيف عى   الرتكيز منوذجالتمامي: استخدام عىي عى   -٤0

صل الواحد مبدينة ة أتريب لىفمدرسعى   صل الواحد" دراسة مطبقةمشكالت فتيات مدارس الف
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، 0 ج، فرع الفيوم، جامعة القاهرة، كىية اخلدمة االجتماعية،  العىمي السادس عشراملؤمتر  ا،بنه

 .م0225

43- Patten. Christi A. & Others: Focus Groups of Alaska Native Adolescent 

Tobacco Users: Preferences for Tobacco Cessation Interventions and 

Barriers to Participation. Journal Article. Health Education & 

Behavior. V 36 N 4 PP 711- 723 2009. ERIC (EJ849570)  

بعض يف خدمة اجلماعة لىتخفيف من حدة  املهامعى   الرتكيز منوذج: استخدام يعى ينصحتوفيق  -٤٤

 غري منشورة، كىيةالتحدايت العاملية املعاصرة، رسالة دكتوراه عى   بةاملشكالت االجتماعية املرتت

 م.0262األزهر، الرتبية جامعة 

 (.6أنظر مىحق رقم ) -٤5

 :نم أنظر كال -٤1

لنفس، العدد جمىة عىم ا يفعاصرة، حبث منشور االجتماعية امل حافظ: رؤية الشباب لبعض القضااي سامية -

 م.6٦٩٦العامة لىكتاب، ة املصرية (، القاهرة، اهليئ66)

- http://www.un.org/esa/population/publications/countryprofile/egypt.pdf 

 47- Fairchild Henery Pratt. Dictionary of Sociology. N.Y. Philosophical 

Library. Inc.. 1944. P. 5.  

48- http://www.betmuhallam.com/vb/showthread.php?p=41421  

ون املطابع الثقافة الصحية بوزارة الصحة والسكان: مكافحة التدخني، القاهرة، اهليئة العامة لشئإدارة  -٤٦

 .٤م، ص 6٦٦2األمريية، 
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50- http://www.betmuhallam.com/vb/showthread.php?p=41421.  

 :نم أنظر كال -56

رسالة ماجستري  النفسية واالجتماعية"،ا عند املراهقني واملراهقات "دوافعهوليم: ظاهرة التدخني  يماج -

 م.6٦٩٤البنات، جامعة عني مشس، ة غري منشورة، كىي

- Silloway. Torey; Szekely. Amanda: Tobacco Settlement Revenue: Recent 

State Actions and Opportunities for Youth Programs. Issue Note. 

Finance Project. 2008. ERIC (ED501505) 

 52- http://www.betmuhallam.com/vb/showthread.php?p=41421  

فقهية معاصرة، املمىكة العربية السعودية، دار البشائر  يحبوث وفتاو الكردي: احلجي أمحد  -50

 .م0221، 0 اإلسالمية، ط

املدارس الثانوية لىغات ابلقاهرة، إحدى  طالبعى   لدراسة استطالعية منوذجمفيد جرس:  يجمد - -5٤

 م.6٦٦0نوفية، والتنمية، كىية اآلداب، جامعة املدمان العىمي لإلاملؤمتر  يفحبث منشور 

 من: كال  أنظر -55

 .0٦ص ، ذكرهسبق مرجع البار: عى   حممد -

 - http://www.betmuhallam.com/vb/showthread.php?p=41421  

ملكافحة السل وأمراض الرئة، قسم مكافحة التبغ، املنشورة اإلعالمية  اد الدويلاالحتمن:  أنظر كال -51

 ن( "حظر اإلعال0( "سياسة حظر التدخني"، )0)التبغ"، عى   ( "فرض الضرائب6) قم:ر 

وسائل  يفمية اإلعال( "احلمالت 5ات التبغ"، )عىب منتج( "توسيم وتغىيف ٤"، )يالدعائ
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 ( "وقف التدخني". 1اإلعالم الواسعة االنتشار"، )

، م.0225ع،  م. ج.، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعىيم، جممع الىغة العربية، ز: القاهرةاملعجم الوجي -5٧

 .0٧1 -0٧5ص ص 

 58- Albert. R. Roberts And Kenneth R. Yeager: Foundations of Evidence. 

Based Social Work practice. oxford University press. Inc; N.Y. 2006. 

pp 252- 253.  

يف املهام عى   الرتكيز منوذجلىخدمة االجتماعية ابستخدام املمارسة املهنية دسوقي: ممدوح حممد  -5٦

كىية اخلدمة ،  منشورةه غري دكتورارسالة ، املهينالتكوين مبراكز املتدربني مواجهة مشكالت 

 .60ص م، 6٦٦٧، مفرع الفيو ، جامعة القاهرةاالجتماعية، 

 .01٤ -010، ص ص ذكرهمرجع سبق : كمالأمحد  هدي  -12

 .66ص ، ذكرهسبق مرجع : التماميعى   عىيعى   -16

 :نمر كال ظأن -10

 .0٧٤ذكره، ص مرجع سبق ": جالل الدين عبد اخلالق -

- William J. Reid: Task Centered Social Work. in Francis. J. Turner. Social 

Work treatment. Third Edition. N. Y. The Free Press. 1986. PP 271- 

279. 

املهام يف خدمة الفرد والتخفيف من أحداث احلياة الضاغطة عى   الرتكيز منوذج: رفات زيدان خىيلع -10

ج ، جامعة حىوان، كىية اخلدمة االجتماعية،  عشرمي السادس ر العىاألرامل، املؤمت لدي األمهات
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 .60٤ ص م،0220، 0

 .0٩٩ذكره، ص مرجع سبق : يحييحنان عبد الرمحن  -1٤

 .0٧٤، ص ذكرهمرجع سبق : د كمالهدي أمح -15

66- Laura. Epstein: Helping people. The Task centered approach. 2nd 

Edition. Columbia Merrill publishing Company. 1988. P. 11. 

حدة الضغوط من  هام يف خدمة اجلماعة والتخفيفاملعى   الرتكيز منوذج: حسننيسعيد يسري  -1٧

كىية ،  السادس عشر ات، حبث منشور يف املؤمتر العىمياحلياتية لىشباب اجلامعي يف عصر املعىوم

 .1٤1ص م، 0225، فرع الفيوم، جامعة القاهرة، االجتماعيةاخلدمة 

عى   يزالرتك منوذجمقرتح لطريقة خدمة الفرد من منظور حنو دور العال: "عبد سالمة منصور حممد  -1٩

كىية اخلدمة ،  العىمي السابع عشرر املؤمت ا،الب املتفوقني دراسياملهام يف عالج مشكالت الط

 .6500م. ص 022٤، الثالث اجملىد، جامعة حىوان، االجتماعية

 . 0٧٧ -0٧1 صص ، ذكرهسبق ل: مرجع اكمهدي أمحد   -1٦

 .1٤1، ص ذكرهسبق حسنني: مرجع سعيد يسري  -٧2

م، 0221دار املهندس لىطباعة، ، ونظرايت معاصرة يف خدمة الفرد القاهرة مناذج: حسني زيدانعى   -٧6

 . 612 -65٧ص ص 

 .6500 -6500ص ص ، ذكرهسبق العال: مرجع عبد سالمة منصور حممد  -٧0

، مركز نور اإلميان، القاهرةوالتطبيق، النظرية بني خدمة الفرد وآخرون: الغفار عبد ذكي إحسان  -٧0
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 .٦6ص م، 6٦٦٩

 . 610 -616ص ص ، ذكرهسبق مرجع : زيدانحسني عى   -٧٤

 .0٩٦ص ، ذكرهسبق : مرجع يالرمحن حييعبد حنان  -٧5

 :أنظر كال من -٧1

 .61٩ -615ص ص ، ذكرهسبق زيدان: مرجع حسني عى   -

حدة النزاعات الزوجية من  التخفيف املهام يفعى   الرتكيز منوذج فاعىيةخالد صاحل صاحل حممود:  -

 .6٤6ص م، 0226الرتبية، جامعة األزهر، كىية ،  منشورة سالة دكتوراه غرير  ا،لىمتزوجني حديث

- William. J. Reid and Laura Epstein: Task centered case work. N. Y. 

Columbia University Press. 1997. P. 1552. 

حبث ، : مهارات العمل مع اجلماعات يف اخلدمة االجتماعيةياجمليد نياز حسنني، عبد سعيد  ييسر  -

جامعة ، والعىوم اإلنسانية، كىية اخلدمة االجتماعيةىة دراسات يف اخلدمة االجتماعية منشور يف جم

 .001 ص م.6٦٦٦ حىوان

 ص ص م،0220اجلامعية، املعرفة االجتماع، اإلسكندرية، دار عىم  حممد عاطف غيث: قاموس -٧٧

02- 06.  

  .02لبنان، ص  مكتبةبريوت، اعية، االجتم مصطىحات العىوممعجم : يبدو  يذكأمحد  -٧٩

املعرفة ات االجتماعية، اإلسكندرية، دار االجتماعية واخلدم: قاموس اخلدمة ييق السكر أمحد شف -٧٦

 .٤٩ م، ص0222اجلامعية، 
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 انظر كال من: -٩2

- Richard A. Kalish: The Psychology of Human Behavior. Fifth Edition. 

California. Books. Cole Publishing Company. 1983. P. 394. 

- Michael Argyales and Andrew M. Golman Social Psychology. London. 

Longman Group Limited. 1995.. p. 2. 

- Terrell G. Williams: Consumer Behavior Fundamentals and Strategies. St. 

Paul. West Publishing Company. 1982.. P. 145.  

 .6٧6ذكره، ص مرجع سبق دويدار: تاح الفعبد  -

، ص 0226االجتماعية، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، ر حممود عمر: سيكولوجية العالقات ماه -

61٩. 

81- Gun R. Semin Klaus Fiedler: Applied Social Psychology. London. 

SAGE Publications LTD. 1996. p. 5. 

82- John C.Brigham: Social Psychology. Second Edition. New York. Harper 

Collins Publishers. 1991. PP. 134- 136.  

، يةالدينمكتبة الثقافة ، لقاهرةا، األويل تار الصحاح، الطبعة: خميالقادر الراز عبد بكر  أيببن حممد  -٩0

 . 0٤٦ م، ص6٦٩1

 .020ص ، م6٦٧٧، دار املعارف مبصر، نري، القاهرة: املصباح املياملقر عى   حممدبن أمحد  -٩٤

 85- Webster: New World Dictionary. Cleveland. N. Y.. The World 

Publishing Company. 1969. P. 696.  

م، 6٦٧5اهليئة املصرية العامة لىكتاب، عجم العىوم االجتماعية، القاهرة، موآخرون: إبراهيم مدكور  -٩1
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 .06٦ص 

 .٤5ص ، ذكرهسبق صاحل: مرجع  يعزمحممد  -٩٧

كىية اخلدمة   جمال رعاية الشباب، اخلدمة االجتماعية يف: عثمان الرمحن صويفوعبد  يكرم حممد اجلند  -٩٩

 .6٩ص م، 0225، جامعة حىواناالجتماعية، 

يوم مطبعة  ،لقاهرةاالجتماعية، ا حميط اخلدمة مع اجلماعات يفالعمل امحد: الدين حممد مشس  -٩٦

 .005ص م، 6٦٩2املستشفيات، 

ص  ص ،1 ط م،0222 ، القاهرة، عامل الكتب،ياالجتماعالنفس عىم السالم زهران: عبد حامد  -٦2

05٩- 016. 

 من: كال أنظر -٦6

صرية، اعية، القاهرة، مكتبة االجنىو املاخلدمة االجتم طريقة تنظيم اجملتمع يفأبو بكر حسانني: يد س -

  .002ص ، م6٦٩٤

- http://www.shbabmisr.com/?xpage=view&EgyxpID=10942  

 يو الشباب"، أعمال املؤمتر السن موقف الربملان من قضاايالربملان لىشباب؟ "فعل ا رجب السيد: ماذسيد  -

، جامعة القاهرة، كىية الربانمج الربملاين، أم النواب"مج الدراسات الربملانية الشباب الثالث لربان

 .662ص م، 022٤االقتصاد والعىوم السياسية، 

 مقياس االجتاه حنو التدخني.(: 0رقم )مىحق الدراسة مالحق أنظر  -٦0



 املؤمتر العلمي الدويل الرابع والعشرون للخدمة االجتماعية ))اخلدمة االجتماعية والعدالة االجتماعية((

3057 

وعميد  ياالجتماع"أستاذ التخطيط  يالسكر  أمحد /د .أالسادة: من  املقياس كالعى   ابلتحكيمقام  -٦0

الصحة قسم يس "أستاذ ورئ املوايففؤاد  /د .أ -نصورة السابق"لىخدمة االجتماعية ابمل املعهد العايل

خدمة "أستاذ مساعد بقسم  ياور املغ يمصطفد/  م. .أ -النفسية بكىية الرتبية جامعة املنصورة

ذ مساعد "أستاد/ حممد عبد الرازق م.  .أ -ة ابملنصورةلىخدمة االجتماعي اجلماعة ابملعهد العايل

الوهاب عبد عصام  /د -اخلدمة االجتماعية وتنمية اجملتمع بكىية الرتبية جامعة األزهر قسم ورئيس

تابع لوزارة األسرة ال يالربامج الوقائية بصندوق مكافحة وعالج االدمان والتعاطعى   "املشرف

سق بقسم التوعية والتثقيف بصندوق مكافحة وعالج اإلدمان حممد عالم "املنوالسكان"، أ/ 

 ". يوالتعاط

 لىجماعة التجريبية. يلتقرير دور  منوذج(: 0)مىحق رقم مالحق الدراسة انظر  -٦٤
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 (٦قم )ملحق ر

 نيالتدخ ومقيمس االجتمه ح

 اندرا أحياان دائما العبارات م

 )أ( اجلانب املعريف

    ابلصحةالتدخني ال يضر أن  اعتقد 6

    شراء السجائر إضاعة لألموال 0

    نفسهعى   الشخص املدخن غري أمني 0

    االدمانإىل  تدخني السجائر يؤدي ٤

    حولهصحة من عى   الشخص املدخن يؤثر 5

    احلديث عن مضار التدخني فيه مبالغة شديدةأن  اعتقد 1

    حيرم الدين إيذاء النفس ابلتدخني. ٧

    األسرةداخل اإلنفاق عى   تدخني يؤثر سىباال ٩

    التدخني غري حمرم شرعا ٦

    تتسع عالقات الفرد االجتماعية عندما ال يكون مدخن 62

    أداء أعماله بكفاءةعى   املدخن أكثر قدرة 66

    يستمر الفرد يف التدخني لعدم قناعته أبضراره املستقبىية 60

    احساس الفرد ابلسعادةعى   يساعد التدخني 60

    محالت التوعية ابلتدخني ال فائدة منها 6٤
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    يعرب التدخني عن ارتفاع املستوي االقتصادي لىمدخن 65

 )ب( اجلانب الوجداين االنفعايل:

    أحب التدخني ألنه يشعرين بذايت 61

    أشعر ابلسعادة عندما أدخن جبوار زمالئي املدخنني 6٧

    برائحة السجائر ألهنا تشعرين بنشوة يف بعض املواقف استمتع 6٩

    أحب زمالئي املدخنني 6٦

    التدخني أمام اجلنس األخرأفضل  02

    التدخني يشعرين ابالستقاللية 06

    من أضرار التدخنيأحد  أشعر ابخلوف عندما حيذرين 00

    أكره من أراه يدخن 00

    الرتكيزعى   التدخني يساعدينأن  أشعر 0٤

    أكره كل شخص حياول منعي من التدخني 05

    أشعر بضيق شديد عندما ال أستطيع التدخني 01

    أشعر ابلسعادة عندما أدخن 0٧

    التدخني أسىويب لىهروب من املواقف احملرجة 0٩

    كل من يدخنعى    أشعر ابلقىق 0٦

    .يدي أشعر ابلسعادة حني تكون السيجارة يف 02

 )ج( اجلانب السلوكي
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    اآلخرينأدخن رغبة يف تقىيد  06

    أهرب من مواجهة مشاكىي ابلتدخني 00

    التدخني يزيد من ثقيت بنفسي 00

    اترك املكان عندما أجد شخص مدخن 0٤

    أتفاخر أمام زمالئي املدخنني 05

    التدخني جيعىين سريع االنفعال 01

    وعيوبهمزاايه عى   دخني لكي أتعرفأجرب الت 0٧

    من الصعب االقالع عن التدخني 0٩

    برامج التوعية ضد التدخنييف أشارك أن  أمتىن 0٦

    عمىي بصورة أفضل عى  إجناز يساعدين التدخني ٤2

    استمراري يف التدخني نتيجة عدم اهتمام أسريت يب ٤6

    أبتعد عن أصدقائي املدخنني ٤0

    أبتعد عن التدخني بكل الوسائل املمكنةأن  أحاول ٤0

    أهنر كل من أجده يدخن ٤٤

    أرفض عرض زمالئي يل ابلتدخني ٤5
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 (3ملحق رقم )

 ةلتجرياية االتقمرير الدورية الجتممعم  أعضمء اجلممع منوذج ألحد

 ة:بياانت األوليلا

 م(.0262 /02/62)اليوم والتاريخ: السبت  

 الغربية.حمافظة  -الكربى االجتماع: الساحة الشعبية ابحملىة  مكان 

 يوجد. عدد الغائبني: ال ا عضو  60عدد احلاضرين:  

 مدة االجتماع: ساعتان. ا.ظهر توقيت االجتماع: الواحدة  

 :اهلدف من االجتماع

ابلتدخني وجوانبه  ةطرتبض األفكار اخلاطئة املإكساب أعضاء اجلماعة التجريبية جوانب معرفية عن بع      

 القانونية.

 تماع:وى االجتحم 

يف ا وأثره وانبهجبعض األفكار اخلاطئة املرتبطة ابلتدخني و عى   يذ ندوة لىتعرفتنفعى   ق األعضاءاتف     

يف قرر الىجنة الثقافية )العضو خالد( مبساعدة م ياالجتماع يشكىة، حيث قام األخصائاحلد من تىك امل

مكرم نبيل الدكتور/ مع التنسيق مت اضرين حول موضوع الندوة، حيث احملمع صال والتنسيق االت مهمةيذ نفت

ألسرة التابع لوزارة الدولة ل يوعالج اإلدمان والتعاطكافحة مجلان الرصد واإلبالغ بصندوق عى   شرف)امل

األستاذ الدكتور/ يف ابلصندوق(، و والتثقحممد عالم )املنسق بقسم التوعية والسكان(، وحبضور األستاذ/ 

عى   االتفاقمت ا املصرية لىبحوث وتنمية اجملتمعات احملىية(. كم)رئيس جمىس إدارة اجلمعية  يالسكر أمحد 
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املوافقات اإلدارية الالزمة لتنفيذ الندوة. وأن عى   احلصولهمة مالعضوان "حممد النجار، حممود"  يتوىلأن 

" عمرو"أمحد، العضو  اد الندوة، ويتوىلكان انعقترتيب م مهمة األعضاء "إسالم، إيهاب، طارق" ويتوىل

القرآن الكرمي الفتتاح من  ة آايتتالو  مهمةوالعضو "حممد سعيد"  ا،تسجيل الندوة وتقدمي تقرير عنه مهمة

ن موضوع الندوة إلثراء حبث ابستخدام االنرتنت ع إعداد مهمة، حسام" ي، عىيالندوة، واألعضاء "الدسوق

 تقدمي وإدارة الىقاء. مهمةة  العضو "حازم" رئيس اجلماعيتوىلعى  أن  لضيوف،اشة مع املناق

من القرآن الكرمي، مث شكر العضو )حازم( "رئيس بينات آايت دد املوعد احمل يفوقد بدأت الندوة      

ين لىمحاضر  ( عن تقديرهيأمحد السكر  /د .أأعرب )ا تىبيتهم دعوة أعضاء اجلماعة، كماجلماعة" الضيوف ل

اإلقالع عن عى   طوعني ابجلمعيةاملتة من عاليات مساعدة أعضاء اجلماعلقبوهلم الدعوة لىندوة ضمن ف

 التدخني.

لإلقالع عن التدخني ا أعضائه ياية عن إعجابه هبدف اجلماعة وسعالبد / حممد عالم( يفوقد عرب )أ     

باب تدمر صحة الش شكالت اليتمن امل التدخني تعتربشكىة مأن  وأكد ا،نفسهلا وسعادته بطريقة تنظيمه

ا شرهنت بعض األفكار اخلاطئة اليتالتدخني يرتبط بأن  إنتاجهم ومستقبىهم، وأشارعى   تؤثر وابلتايل

مثل "وضع ا ألهنا خطورهت نعرف حىتا مناقشتهالبد من  ني واليتدخنالسجائر وبعض املصناعة شركات 

السىوكيات لتعديل  ييؤد قدا شة تىك األفكار وتصحيحهناقمأن  األخصائي، حيث أكد "العسلم يف الس

 تحججني يدخنبعض املأن  ثالمن تىك األفكار اخلاطئة مأن  اموضح)أ/ حممد( ذلك أيد  وقد ا،رتبطة هبامل

ضرر ا خدرات والتدخني كالمهامل يتعاطأن  خدرات" رغمامل ي"يقصدون تعاط أعن األسو  ينالتدخني يغأبن 

 بعد -المه كعى    كد العضو )حسام(املخدرات"، فأ يكية لتعاطاملى"هو البوابة  لون:يقو ا كم  لتدخنيوأن ا

 يالرتكيز حيث كان ير عى   القدرةمن  التدخني يزيدأن  إنه كان يعتقدقائال: " - يائاستأذن األخصأن 
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وأكد يقىدهم"، حل قضية فكان أو  موضوعيف ابلتفكري ا يقومو ا دخنون السيجارة عندمأبطال األفالم ي

ذلك االعتقاد خاطئ عى  أن  حممد( ذاكرة، فعقب )أ/)حممود( أنه كان يدخن أيضا وقت امل العضو

بعد  يالبداية لكنه يؤديف خن ابلرتكيز لشعور املد يعقدة حيث يؤدالنيكوتني له خصائص مأن  والسبب

خني مظهر من التد خنون ألنكثري من الشباب يدأن   و )الدسوقي(الشعور ابخلمول، وأشار العضإىل  ذلك

األفراح  يفجامالت تستخدم السجائر لىمحيبه الناس ولذلك  من الشخص جذاابمظاهر الرجولة وجيعل 

كثري من الناس ينفرون من أن   فنحن نالحظا فكرة غري سىيمة أيضا أهنعى   " فعقب )أ/ حممد( مؤكدواملأمت

نسيان اهلموم عى   "أن التدخني يساعداخلاطئة كذلك من األفكار أن  (يوأشار العضو )عىني، دخنامل

كد )أ/ مع دخان السيجارة" فأا مشاكىنبنحرق ا ني يقولوا: "أنندخنواملشاكل" وأنه مسع كثري من زمالئه امل

وأكد أنه من  ا،عنه غينيف هو  أخرىنسان مشاكل التدخني يضيف لإلأن  كالمه بقوله:عى    حممد(

من  النيكوتني مادة إدمان جتعلأن  االثابت طبيأن  مع دماانالتدخني ليس إأن  ااألفكار اخلاطئة أيض

 لىسيجارة.ا ابإلرادة حبيث يصري الشاب عبد دخني إالعن الت يىالصعوبة التخ

ليتناول نبيل(  )د/شكره )حازم( رئيس اجلماعة وقام بتقدمي وعقب انتهاء )أ/ حممد( من كىمته        

نظم يأمهية معرفة تىك اجلوانب ألن القانون عى   نبيل( )د/كد ث أاجلوانب القانونية ملكافحة التدخني، حي

به يطني واحمل اإلنسانعى   بشكل قاطعالعىم ا أثبته التدخني اليت خلطورةا حقوق وواجبات املواطنني. ونظر 

ا شكىة، ومنههدات لىحد من تىك املجمموعة معاعى   تفإن دول العامل اتفق - "السىيب التدخني"

 من اإلجراءات اليت ار العام واحلد األدىنتضع اإلطا كافحة التبغ" ومسيت ابإلطارية ألهناإلطارية ملاالتفاقية "

أن  بعد م0225فرباير  05يذ يف دخىت حيز التنف كافحة التدخني، واليتاحلكومات ملا هبتقوم أن  البد

ا قوانينهتبىور أن  ومةكل حكعى    اظمة الصحة العاملية، وأصبح من وقتهمن شاركني يفمجيع املا أقره
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 بفرض الضرائمثل: كافحة التدخني م االتفاقية أكثر من جانبملعاهدة. وقد ركزت اناسب مع تىك لتت

إلزام شركات السجائر بوضع رتنت، و نوالتىيفزيون واالالراديو يف ا السجائر، وحظر إعالانت الدعاية هلعى  

الشركات عى   جيرم القانون الوقتنفس  لوفاة" ويفيدمر الصحة ويسبب ا التدخنييرية "احرتس عبارة حتذ

الدولة القيام حبمالت عى   ..."، وكذلك فرض ىيىة القطرانقأو  "سجائر خفيفةمثل وضع كىمات مضىىة 

ا نفذه كافحة التدخني اليتمحىة ممثل وسائل اإلعالم لتوضيح التدخني أضرار التدخني  لىتوعية يف

أصبح هناك تغرمي أنه نعرف أن  م. ومن املهم0262اية من مارس بد يزيون املصر التىفيف الصندوق 

  يفحيظر التدخني يم، والذ022٧لعام  65٤األماكن واملؤسسات احلكومية حبكم قانون  ني يفلىمدخن

 يلنوادايمية واملصاحل احلكومية و العامة واملغىقة، ويف املنشآت الصحية والتعىوسائل النقل العام واألماكن 

تقل عن  مبنع التدخني يعاقب بغرامة الاملنشاة عن املسئول حالة عدم التزام املدير  ، ويفبابومراكز الش

 52تزيد عن  جنية وال 62تقل عن  بغرامة ال دخناملجنية ويعاقب  02222تزيد عن  جنية وال 6222

، وحيظر خرىأوسيىة  يأبأو  التىفزيونأو  اإلذاعةأو  الصحفيف حيظر اإلعالن عن السجائر ا كم  ا.جنيه

ملن يقل عمره ا حيظر بيعها كم  عينية،أو  هدية جمانية ماليةأو  صور جوائزيف أو  سابقاتم يفر توزيع السجائ

كافحة تنفيذ القوانني اخلاصة مبيف ة الضبطية صفا بوزارة الصحة إدارة متخصصة هل أوتنش ا،عام 6٩عن 

واضح مكان يف لوحة ا هبتضع أن  مؤسسةكل الزام القانون لعى   نبيل( /أكد )دوقد التدخني. أضرار 

 خنني.املدعى   تقع حيدد الغرامات اليت

 خمتىفةأبساليب عىيه شركات السجائر تتحايل أن  الرغم من وجود القانون إالعى   أنهمث أشار         

 لىتأكيدحماولة خبيثة  يف "م022٤عام  ياإلمارات الصحراو  مسابقات رايضية "مثل رعاية رايل يترع مثالف

ا القانون فنجدهعى   تتحايل بعض املنشآتا وأن التدخني مرتبط ابلبطوالت، كمالرايضيني يدخنون أن 
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 ..." نيدخنلغري املتوجد غرف "نادق الفبعض  ويف لىتدخني"،"غرفة ا عىيهتضع لوحة مكتوب 

حىت  القانونتطبيق يف مة ابلتعاون مع احلكو أمهية قيام اجلمعيات األهىية عى   يأكد األخصائا وهن        

ا كثري من الناس يدخنو   يأنه رأعى   شار السجائر، وقد أكد العضو )أمحد(يكون وسيىة لىتخفيف من انت

وتساءل العضو األندية الرايضية، يف شباب يدخنون ا أيض ييف املستشفيات، وقال العضو )حسام( أنه رأ

 /)دتعريف الناس ابلقوانني، فشكره يف اعدة اجلمعية ميكنهم القيام به ملس ي)حممد النجار( عن الدور الذ

" تساعد يف رصد جلان الرصد واإلبالغ"ابسم ا هناك جلان قام الصندوق إبنشائهأن  إىل وأشارنبيل( 

هلم عن السجائر لألطفال دون تسأتبيع  كل منطقة "مثل اإلبالغ عن األكشاك اليتيف  انتهاكات القانون 

 ."خننيتعاقب املد ال اليت  املستشفأو  عمرهم

عى   كرم(نبيل م /ود. هناية الىقاء شكر العضو )حازم( "رئيس اجلماعة" )أ/ حممد عالم ويف      

 نقاط. الىقاء يف األعضاء وقام بتىخيصا ستفادها فيدة اليتاملعىومات امل

عداد لىندوة ل فرتة اإلمبهامهم خالالتزامهم عى   األعضاء يوعقب انصراف الضيوف شكر األخصائ       

م من الىقاء؟ استفادهت يأسئىتهم اجليدة مث تساءل حول مدسن إنصاهتم و حعى   وكذلك ا،يذهوأثناء تنف

  يالرأرية خاطئة عن التدخني، ووافقه يف هناك أفكار كثأن  ( إنه استفاد انه عرفيفقال العضو )الدسوق

ني بعد ذلك دخنمالءه املناقش ز ، حسام(، وأكد العضو )حممد سعيد( أنه سييمن العضوان )عى كال

إىل  النضماما يفرغبتهم عى   تىك األفكار، وأكد األعضاء )إيهاب، حممد النجار، حممود( خبطأإلقناعهم 

أهنم عى   تدخني، وأكد العضوان )عمرو، إسالم(ليكون هلم دور يف مكافحة الجلان الرصد واإلبالغ 

املستشفيات واملؤسسات احلكومية، فشكرهم يف  املدخننيقوبة وعمعرفة اجلوانب القانونية لىتدخني ا استفادو 

إىل  الىقاء عرفوه وفهموه يفا القادمة حبيث يتحول ماألنشطة  اء يفمن الىقا ستفيدو يأن  متمنيا ياألخصائ
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 ي، وانتهاالجتماع التايل يحمتو عى   وخارج اجلماعة، ومت االتفاق حياهتم داخل سىوك ميارسونه يف

 االجتماع.

 احملددة: ضوء عنمصره ليل التقرير يحت 

قبل ا زالت متر مبرحىة ما اجلماعة مأن  التقرير السابق يتو حما تضمنهتؤكد األجزاء املقتطفة واليت       

اجلانب وعى   ا،هم هلإجناز جانب إىل  األعضاء ملهامهمحىة االسرتضاء( حيث بدأت استجابة النضج )مر 

نهم وظهرت استجاابهتم بيا البناء فيمدل التفاعل اجلماعي االجيايب  معهناك زايدة يفأن  اآلخر يالحظ

تعديل  تخدمة يفاملس التدخل املهين حتددت أساليب فقدا ولذ مقارنة مبرحىة البداايت،ا هم هلإجناز ملهامهم و 

 :التايل األعضاء حنو التدخني يف اجتاهات

به  يحيتذ نموذجالضيوف ك كالقدم  ا ممذجة( ونالحظ ذلك حينتزم األخصائي ابستخدام تكنيك )النال -

 به.لالقتداء  نموذجيذ املهام املوكىة هلم كيف تنف فاعىيةبا شاركو الذين  األعضاء، وكذلك األعضاء

شجع ا ، ونالحظ ذلك حينممتاسك اجلماعةعى   حيافظا التزم األخصائي ابستخدام تكنيك )التشجيع( مب -

ذ. حيث اعتمد يمرحىة التنف  مرحىة اإلعداد لىنشاط ويفمهامهم بشكل كامل يفا أجنزو الذين  األعضاء،

ببعض االستثارة لألعضاء لىبحث حول موضوع الىقاء، وتفسري الغموض املرتبط أسىوب عى   ياألخصائ

كل حسب   ختىفةتوظيف قدرات األعضاء املعى   ركزا القانونية، كملتدخني وجوانبه اباملرتبطة األفكار 

 قدراته وإمكاانته.

اليت  أفكارهم اخلاطئةتتحول حىت  توجيه( وإعطاء النصيحة لألعضاء)الئي ابستخدام تكنيك األخصا التزم -

 التوقف عنه.أو  التدخنييتمثل يف احلد من ارس ممسىوك إىل  امت تعديىه

مساعدة خالل ن جانبه ألعضاء اجلماعة، وذلك من ابستخدام تكنيك )الفهم الواضح( ماألخصائي التزم  -
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 سىوك التدخني.عى   واملخاطر املرتتبة ختىفةفهم اجلوانب امل عى  األعضاء

 القيمس:ء حمددا  ضو تعقيب ي

 األعضاء من حيث:أفكار بعض  يف يري نسيبد حدث تغقأنه يالحظ           

 عن التدخني.اخلاطئة األعضاء أفكار تعديل بعض  -6

 دخني.هم عن األبعاد القانونية لىتأفكار تعديل بعض  -0
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